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DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO N°. 0212018 

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

JUSTIFICATIVA DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO N° 0212018. 

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

Artigo 30, inciso VI da Lei n° 13.01912014; 
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 12860/2017; 
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 10.499.18510001-84, 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° 13.019/2014 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 22 de fevereiro de 2018, pela Comissão de 
Monitoramento e Avaliação do município, instituída através do Decreto 
n 02867/2017, o projeto apresentado foi considerado apto a realizar parceria, 

B.  ~~t 
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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 

t - 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 Os valores previstos para execução do objeto proposto será conforme a Lei 
n°1161/2017 que dispõe sobre o Plano Plurianual para o período de 2018 a 2021: 
Exercício de 2018— R$150.000,00 
Exercício de 2019— R$165.000,00 
Exercício de 2020— R$180.000,00 
Exercício de 2021 - R$200.000,00 

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 2021. 

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. Daiana Karine Pelepek, servidora efetiva, 
matrícula n 1 1608, designada através do Decreto Municipal n 02933/2018, e 
ocorrerá por meio de relatórios, inspeções, visitas e a emissão de certificados ou 
relatórios, devendo a entidade fornecer as informações necessárias a sua 
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execução, conforme especificado na Resolução n° 28/2011- Tribunal de Contas 
do Estado do Paraná. 

8. DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 
8.1 A tomadora deverá apresentar relatório e prestar contas bimestralmente, 
durante toda a vigência do referido termo, ao Setor de Contabilidade e Unidade 
de Controle Interno, desta Prefeitura Municipal, sob pena de suspensão do 
repasse dos recursos financeiros 

9. DA IMPUGNAÇÃO 
9.1 	Nos termos do artigo 32, § 1 0  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. 

9.2 Nos termos do artigo 32, § 2 1  da Lei 13.019/204, admite-se a impugnação à 
justificativa, apresentada no prazo de cinco dias a contar de sua publicação, cujo 
teor deve ser analisado pelo administrador público responsável. 

Cruz Machado, 22 de fevereiro de 2018. 

Comissão de Seleção 

WnRodrigiur 
Presidente da comissão 

Oliveti Brautigam U 
Membro da Comissão 

Vera Maria Benzak Krawczyk 
Membro da Comissão 
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LEI N°: 1.622/2.018. 

DATA: 09 DE MARÇO DE 2.018. 

AD(1 OS, 93JLI9II SÚMULA: AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO 
MUNICIPAL A CONCEDER APOIO FINANCEIRO 

PUBUMJ
ATRAVÉS DE TERMO DE FOMENTO À 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 
RONALDO SCHRIBENIG, Prefeito Municipal em Exercício SANCIONO a seguinte 
Lei: 

Art. 1° - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a repassar recursos 
através de Termo de Fomento à Associação da Escola do Campo - Casa Familiar de Cruz 
Machado, entidade educacional sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ n° 10.499.185/0001-84, 
com sede na Linha Iguaçu Sul sln°, Cruz Machado— PR. 

Art. 2° - A presente Lei terá validade de 04 (quatro) anos. 

Art. 3° - Os valores serão repassados mensalmente, em parcelas iguais, conforme a Lei 
n°1611/2017, que dispõe sobre o Plano Plurianual para o período 2018 a 2021: 

Exercício de 2018— R$150.000 5 00 
Exercício de 2019— R$165.000,00 
Exercício de 2020— R$180.000,00 
Exercício de 2021 - R$200.000,00. 

§ 1° - As despesas serão empenhadas na seguinte dotação orçamentária: 

Órgão: 06 - Secretaria Municipal de Educação e Cultura 
Unidade: 01 - Secretaria de Educação 
Funcional: 12.363.0006.2.064 - Convênio Casa Familiar Rural 
3.3.50.41 - 1.000—Contribuições. 

Art. 4° - O referido Termo de Fomento destina-se a auxiliar a entidade no pagamento de 
complementações salariais e salários integrais de monitores, encargos sociais e trabalhistas, 
serviços de segurança, serviços de comunicação, manutenção de equipamentos de informática, 
aquisição de materiais de expediente, gêneros alimentícios, material de limpeza, combustível, 
manutenção de veículos e peças de reposição, produtos agropecuários, manutenção da estrutura 
física da instituição e aquisição de materiais permanentes, conforme Plano de Aplicação. 

Art. 5° - A referida Entidade deverá observar todas as Disposições contidas na Lei 
Federal n0 13.019/2014, e Decreto Municipal n°2860/2017. 
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Parágrafo Primeiro: Nos termos do que dispõe a Instrução Normativa n°61/2011 do 
Tribunal de Contas do Estado do Paraná, a entidade deve efetuar a prestação de contas no 
Sistema Integrado de Transferências (SIT) de forma bimestral; 

Parágrafo Segundo: A entidade beneficiada deverá também apresentar relatório e prestar 
contas bimestralmente, em meio físico, durante toda a vigência do referido termo, ao setor de 
contabilidade e unidade de controle interno da Prefeitura Municipal de Cruz Machado - PR., 
sob pena de suspensão dos repasses de recursos financeiros. 

Art. 6° - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário. 

Prefeitura Municipal de Cruz Machado, 09 de Março de 2018. 

RONAL  
Prefeito Municipal em Exercício 

o 

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

Linha Iguaçu Sul. krn 5 - Palmeirinha 

cqss ) CEP - 84.620-000 	CRUZ MACHADO - PR 
PLJQS' 

e-mail: cfrcruzrnachado@yahoo.coni.br  

CNPJ n° 10.499.18510001-84 	 Fone: (0xx42) 99172905 

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 10.499.18510001-84 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° 13.019/2014 e do art. 11 do Decreto Municipal n°2860/2017. 

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

Cruz Machado, 21 de fevereiro de 2018. 

/24n Ø7O 
André Marczal - Presidente 

1 
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SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 

NÚCLEO REGIONAL DE EDUCAÇÃO 

	

PARANÁ 	
UNIAO DA VITORIA - PR 

GOVERNO DO ESTADO 

União da Vitória, 21 de Fevereiro de 2018. 

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, 

wrof Jcai n José Brugnago 
NREfUniâo da Vitória 

• 	 Dec. N° 84/2015 D.O.E. N°9366 

jucemirAdam Lazie? 
;sistente NRE - União da V?tó4la 

	

- 	 252i2015 D-0-E. n° 917 

Ao Sr. 
EUCLIDES PASA 
Prefeito Municipal 
Cruz Machado - PR 
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CN PJ: 02. 066. 078/0001-34 CERTIFICO E Dou FÉ; QUE O SELI 
Rua: Castro Alves n 133 - Fone 0xx42-522-3183 

1  Comarca de União da Vitória - Estado do Paraná 	 DE AUTENTICIDADE ESTÁ AFIXADO N,  

7 
/ 	 Certidão 	

[TIMAFOLH/. DESTE DOCUMENTC 

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 n° 3,062 	consta o Registro: 	 000011 

EsTv1.'UTo Dt A.SSOCIAÇÂO. 1)A ESCOLA DO -CAMPO 
CAS.\ FA\Ifl,IAR RURAL DE CRUZ  

t151EZ0 DI urutps 
(OM.AICA DtU$I 

(.:APÍ fULO 1 rjfl 
OFICÃL 

DA FNTIOAJ)F, E SUA ('ONSTfl.'LJlÇf( 

Ar[- 	1 	- A AsNociaçLo 	da 	.lscoia 	do C,-11.11P0 	••-• Caça  

Mach ado, 	tem 	sCd e 	tIO 	CcXItÏ() 	de 	Produçao  
iguaçu 	Sul, 	.o'. 	n•t 	niitncfpo 	de 	Cruz 	Mad.  
[stado 	do 	Paraná 	e 	foro 	no 	nitinicpiofcomarca 	dc 	: ..... da 
istado 	do Paraná.  

\rt. 	2 	-• i\ 	\sociaç10 	da 	i..seoia 	cio Campo 	•- Casa 	F .auI 	l: 	Ci :. 

Machado 	é 	II1T1ZJ 	enttda(.ie 	C(iUCLI(fl1i, 	ttI1ÏILU.r 	sOeJ. :is 	I.i'at.vos, 

de 	direito 	privado 	que 	com a coor)erzi ç'io 	de 	sCus 	LlS°;cI ad Os 	k: 	 LZ Vs 	Cio 
cot.vtnios 	manzeri 	a escola 	administrativa. 	econtm ta 	Çiccirneett:. 

CseflVO1VC1(1() 	para 	o 	aprendizadodos 	alunos. 	uhus de 	thuore; 
iam 111ares, 	o 	íuiiconamcoto 	de 	eur.os 	de 	L::o unttu:entai 
ciciiornitiado 	(urSo 	!3asiço 	de 	\gricuitii ra 	Faini !:at 	.  
denominado 	"Curso Técnico de Agriculi.ura 	Fa.miliaf 
Ptrígrafti 	únic 	: 	() 	det;.hanlcnto 	da 	i'1atrii 	C1rro..U4 .. a 	;o3 	o 
Regi filei) ro 	1111C1EI() 	que 	scri 	aprovado 	pela 	direiora 
:tt'_'nd ida 	a 	Lei 	de 	direrir.cs 	e Ba'cs 	da 	Edite ação.. 

Ait. 3 •- 	írL;a de açto para efeiro de acimissio dc.-a\ o - id. 	a.tiç 
prcíercncialnicn(c o i.nuaicípio de Cruz Machado e;a - i 	de .itro- 
municípios desde. que avaiiados pela Associação. 

1irtgrato 	prinleiro 	A aSSOCtaÇa 	i-istí'u.ida 	pe..r-. 	 para 
miciar as atividades da Associaçi.o da hscoia do Caiu i 	- Ca.a 1  
Rura] de Cruz Machado, fica nomeada da seu imite ftuuua: 

• 	Presidcmte : 	M;írio 	Kenruk. 	RG.: 	.90í ...i6 7 	1.1  1  .: 
001.74S.519-36. braslciro. casado , aricuiror. re,i'.:nç ciTa 

. 	 NiuchatIo., na 5 'Vieual 
• Vice- Presíd.en (e : 	Mariano 	Lulek, 	R(T. 	. .o9(S 	!o- l . 

5(S.204.7 09- 59, brasileiro, casado, a8rlculto.r, et::devJ: cu;i Cui 
- Machado tt I..inia 'Vicinal V. 

• Secrei árío; 	Edison 	Jo.s é 	Wurkcn. 	RG.: 	..ii7: 43f- 
560.982.4:39- 72. hrasleiro. casado. 	proft's: 	c. 	 ai.ddual. 
residatc cm Cruz Machado na Rua 	ntenat.urc 	i- re'ira (o:rcia, 

77; 
• Vice- Secretario: 	José 	Soares, 	RO: 	2.1 5.277- 1. 

392.533. 1 79 49, brasileiro, casado, agricultor, ri de am e era (' ru 
na Linha Reservado: 

• Tesoureiro: 	José 	elson Zuhiaurre.  
193.037.420- 87. 	brasileiro. 	casadc, 	700 t';2 -u i ta 	Em ai cm. 
residente em Cruz Machado na Rua liermos d Fuuca. a" 72: 

O referido ' verdadedf' Eu, Oficido Registro de TtuIos e 

	

conferi e assino a presente CERTiDÃOE INTEIRO TEOR. 	 , 
União da Vitoria 20 de J1ho e 2012 	

OiC' 

0O00 c.\S 	J 
C&uci4 CrLtine 'VLadykg IVLaía 	 \ 

Esceveflte 
CPF 937.695.209-04 
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Comarca de União da Vitória - Estado do Paraná 	 O O 001 3 
Certidão 

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

Ut&.kJ t 	rco 
.AØ ) 

O F7 1 C 
CIC 7O1Q2 

o Vice- Tesoureiro; 	I)a li. ie 1 	Waligura. 	RG.: 	/.  
028.028. k 99- 90. brasil ciro 	soRc3ro, agriui.LOr . tc:  . : . 	 .'1u ('r.ii 

M achado na Linha Rio D'Areia 

Conselho Fiscal e Deliberativo composto por 	. r' 
Rcgina Cíermtch. R(.i.: 3.5l7720-4, CP V: 4$S.(2 	bra:l.ira. 
casada., professora da rede estadual . residen e 	i:i Cr::i 	1achac.lo 

a Linha 	lguaç o Norte sem rniiuero: 
Silrnar Kaenoh. RG.: 4.786.435- 6. CPF; 01 	 9ó. hr..iLra, 

• 	 solteiro. agricultor, residente cin Cruz Machado ua 1.... inha Uin;lo 
José.Ernesto Morctto 	 -. JG.: 2266.036 ,, ('f: 42. 70.2 s ; - &;$ 

1rasi1e1.r0. 	e. asidc,. comerciante. ri.s.idcnic cm Cruz 	c:i na 
Engenheiro 	Ferreira Comrca n' 26. 

• 	 Parágrafo segundo A d í.  etoria referida no Parágra t o i'ri nc ro ci!nr4 rí 

o mandato até a realização da Asscmbtóia Geral  

mio pra 1(3 máximo dc uru ano. 

CAIÍTULO II 

DOS OBJETIVOS E MEIOS DE A() 

Art. 4 -- A Associação da Escola do Campo -- Cas a 	:i 	ÍUTa1 de Cruz 

'Machado tem C0fl10 obje: i.o fornecer uis fríius. rJr 	que dc ir'. 

nieinbts, possibilidade de: 

a)  [-ixercer 	seus 	direitos 	e ssumir s(Aa'. 	soDflsa1)ili('cteS, 
notadarrente 	rio 	coe 	diz respeito 2. 	dí;eaa.r, foi mn:-u;do 

prol issiunal 	geral, 	formação moral 	e soee.i 	dos jovens 	que 

Ire qí,ienta rn 	a 	('asa. 	Familiar 	Rural , bem 	corno a 	ed u C ç ao 
espiritual 	correspondente 	zÀN Opções de cada 	amili e 

b)  Realizar 	a criação, 	nianutenção, 	gestão e r'-oasebni'dade lal. 

morai 	e Uriariccire 	de uma 	ou várias Caas 
e) Assegurar 	a 	realização 	dc rodas 	as ati 	iWc 	etc 	tenham 

earítyr 	educacíonal. 	Jarniliar e social. 

Ait . 5 	- A tssociaç áo adot m para cri açá'..' •  

. 	

da Casa Familiar e Social. 

a A orga nização dos pais. em associações. rc-.:o  e :1-. 	. pe: a 

Fami lia:r Rural. 
h) A distri bu -iç ão de rapaJ.es e moças em !rupo 	mm -,m o dc 8 a 30 

IOVCflS por sessie, em internato na Casa 	.ei e -• 

através 
 

de leste. especial file nte elaborado  

c) A pi-ática de aliem n ânc 3 a, do tenipo de ormaçk> uos  
sua família e na Casa Familiar Rural.. 

Parágrafo 	Único : 	A a.sociaç.aO poderá 	adquirir 	o'e 	a. up a 	terra: os 	e 
locais 	neccssário-. 	à 	rcalm?açào dos 	seus 	prueio. e1 	'.:oino 

emprestado 	ou 	c.'mnpres.l.ar 	sornas.. igualmente 	neCC.Sseiios li 	concrci 	'a:aci 
deste 	I'rojeto 	Eclocticional 	bem corno 	assinar 	Como:' (:Om 	w 	àos \. 

federais, 	estaduais, 	municipais, entidades 	partmcul.arr -. liam rat:?'.ns.  
Qíx 

O referido é verdade e dou fé. Eu, Ofic -L10 Registro de Titulos e Do 

conferi e assino a presente CERTIDÃO/DE \INTEIRO TEOR 
União da Vitória, 20 de JIho,»e  2012 

94.CtW 
r'.rist 	y 

~À`entos "\ 

\ 't 
JO 
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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 n° 	3,062 	consta o Registro: 

Rçô151110,0 DE 1tTUtOS 

coMAP:c: 	 E)V(WIA 

', artsi44crrzra c:iivarz 

cc iu ; 
VLSa*Jh) 	a 	 e 	prtei1() 	fUILC1OUarflCU(.1 	cia 	C, ,. 	. i- r 	Rtral.. 
Pode 	tainhóin 	c'.4abc1cc1 . 	cm 	Ntcina 	de 	COinodato 	ou sir1a. 	ociçã 	d. 

(ciclone. 	tax. 	\cICuIus 	e 	itrc's. 	c 	necessários 	à 	co.ricrecjraçãd 	dc 	S('U. 

objetivos.  

C 	P 1 T U 1, 0 III 

IX)S ASSOCIADOS 

Au, 6 -.. A Associação 	é cornpcist a 	por três 	categorias 	de rue mbrcs.: 
a) Bcncér:itos. 
b) Doadores. 

• e) 	Ativos. 

Parágrafo 	primeiro : Aos membros 	benciné.ri tos. 	que 	res raio 	relevantes 
serviços 	à 	Casa 	Familiar 	Rural, 	será 	conferido 	o 	rcsnccivo 	diploma. 
Lavrando- se 	termo 	alusivo 	cm 	livro 	próprio. 	Cabe 	à 	L}ime.torma 	aprovar 
pI•c)post as 

	
de- membro 	Bcnernr rito. 

• Parágrafo 	segundo : Membros 	doadores 	são pesas 	Ji.s:cas 	ou 	uridic:is. 
aceitas 	pela 	1)irctoria. 

• Parágrafo 	terceiro 	Mc.inbro 	ativos 	são 	os 	nars, 	mães 	o 
rep r es e n r a n les 	legais dos jovens. 	que frcqie nta m 	a Casa 	Familiar 	Rural 
bem 	conui 	agricultores 	e agricultoras. 	ou ex-jovens 	da Casa, 	que .nmcui 

u 	Asc'.. 	:.rção. 	O iiúineio 	de 	aSSOCia(1Os 	é iliruii:rdo, 

7 	.Sio direitos 	e deveres 	dos associados- 

a) Acatar 	as decisões 	da Diretoria. 
b) Zelar 	clo patrimônio 	mal erial 	e moral 	da Assoeiaço. 
e) 	'tornar 	parte 	aiiv.a 	na 	Assembléia 	(3:rai 	Ordmiárma. 	ou 

• Extraor(1inária. 

(.1) 	Manter 	cm dia a sua :sítuz.tção 	perante 	a Tesoura ri :t. 

e) 	Sugerir e debater 	idéias 	que busquem 	maior avanço 	educacional, 
integração 	e espírito 	do família. 

u 
Art. S -- 0 associado perde a qualidade de membro por: 

• a) 	Demissào Pessoal. 
h) 	Eliminação 	pronunciada 	no 	mínimo 	por 	dois 	terços 	da 	i)irciciri a 

Por nenar- se rio pagamento 	da 	mensalidade, 	('U 	por flOYtivD 	cravo 
que 	atinja 	a 	reputação 	ou 	o 	bom 	funcionam eu Lo 	da 	Casa 
Famil i ar 	Rural , por 	motivos 	disciplinares, 	eno1.ve 	o direito 	de 
cliniuri ação 	dos 	pais 	ou 	responsável 	legal 	corno 	membros 	da 
associação' 	salvo decisão 	em contrário da E 	- - --eriu. 

Art. 9 •- Da rcs1 	tisabilidde 	dos membros. 

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

conferi e assino a presente CERTIDÃO 

t

ioNTEIRO  TEOR. 	 ' O e 	• 

ID 
•

União da Vitória, 20 de Ju 	e 2012 

fllO 
0FF 937.69 



o 

o 

,: . 	 Registro de Titulos e Documentos 
CNPJ:02.066.078/0001-34 

Rua: Castro Alves n 0 33 - Fone 0xx42-522-3183 
Comarca de União da Vitória - Estado do Paraná 	 00001-5 

Certidão 
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no livro n° A-41 	a folha: 	165 	Registrado sob o nc 	3,062 	consta o Registro: 

Os associadm - mesmo que n -v es i. i d os na condição 	mc nros da 

diretoria 	e 	conselho 	fiscal, 	nio 	respondem. 	nem , rnc-srno 
subsidiartamente pelos encargos e obrgaçacs st.iaL- da Aoc;tiío. 

CAPíTULO IV 

DO PATRIMÔNIO 

Ari. lO 	Farão parte do patrimônio da entidade' 
a) Seus bens mdvcis e imóveis: 

b) Reservas, legados ou verbas: 
e) I)oa.ções de associados: 
(i) Rc.ndimcnlo rios bens que cveuualment.e po'su.a. 

CAPÍTULO) V 

DA ORGANIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO 

Ari. 1 	- A Associaçio da Escola d.o Campo -- Cas: 1ttniliar Rural de 

Cruz. NJachadc) compõe-se de: 

a) Assembléia. 
b) DireicrLt, 
e) Conselho Fiscal. 

CAPÍTULo 'VI 

I)' ASSE1IBLÉI A (;i:RÁL 

Art. 12 	A Associação da Escola do Campo --- Casa lami tiar Rural de. 
Cruz Machado tem. como Órgão supremo a Assem hlia <3era cpic pode 
ser Ordinária ou Extraordinária, e compreende tdcs os membros ativo 
da mesma. 

Parágrafo único : Os mcmi.)ros beneméritos ou doador es pctdcin 
p;irticipar da Assembléia, mas 5iO apenas COnSUltIVOS, fliO tendo direito a 

vOtc) nas deliberações, nein asso mmd o cargo na Dire: cri a. 

Art. 3 	A \ crnbteia Geral se reúne- ordinaria tu enre u tn.a ve,, ao ano, e 

cxtraord i nariame iitc. sempre que a Diretoria corivoe: 	Podexui iam b m a 

Assembléia Geral ser convocada por decisão de um :erço dos membros 
atiVOs Ou pelo Conselho Fiscal. 

Parágraf'o primeiro A Asserubidia Geral deverá sei' Convocada 
dias antes cia data da reunião, por edital de eonvccaçic. onde 

. ..... ... ...... . . 

O referido e verdade e dou fé. Eu Oficial do Registro de TuloseDocntos 

conferi e assino a presente CERTIDÃO D INTEIRO  TEOR. 	 1 OiciosP$tr0, \ 

"-.. 	 'at, , UIU 	. 

União da Vitória, 20 de Julho d l  2012 	 DocumentOs e 

Pessoas SIUldICaS 

CP 	
796.200 	

Urito 
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cr't 
CIClO 

constar a orde iii dos trabalhos, e deverá ser assinaco pk 1r - c.sidicrita da 

Direto ria. 

Parágrafo segundo Todo associado que (Iio puder 	 a z\ssenihloia 
Geral deliberará lecitimaruente, com a presença de ao mínimo ]O: dc 
membros ativos, em dia com suas obrigações. Náo atingindo este nd 
o edital dc convocação perderá sua validade e a Ascn H i a Geral será 
(rtsf'e rida para outra data. 

Ari. 1 	l. dc comper&ncia da A',scmblcía Gerei: 

a) Ouvir, discutir e aprovar relatório das ati iJac es e o relatório 
apresentado pela Diretoria. 

. 	 b) Votar o projeto cio orçaniento financeiro. 
e) Fixar as quotizações das diferentes categesti a 	da membro 	e 

modaidades de 10111cnto. 
c0 Nomear novos membros para manter ooCiinaro de jisoas 

estabelecidas pela Diretoria. 
e) Autria:r 	e 	aceitar 	aquisições 	ou 	cedên aias 	dr 	ira'vei 

ecessrios ao bom funcionamento dos obctvos da Associaçdo * 
be m ecssncr mudanças ou vendas de imoveis. ou alugudis. com  
duraço acima de -ti r ano, incluindo também pedidos d  
e ri) p r é s Limos 

rafo 	único : J.)e rnenesra 	geral a Assembléia. dcibe.ra 	'ohrc 
quaisquer outras propostas inscritas ria ordem dos zt Wics. no cote diz 
respeito ao desenvolvimento da Associação e gestio dos seus iflLCTCSseS. 

Art. 15 - Para que seja v1ida qual quer decisão, la dcc oun r a ma:uria 
dos votos dos membros presentes, sendo que apenas ris nem bros ativos 
tem direito ao veio, Cada [amflia tem direito a um voto expressi.) 1.)CiO 

chefe da família, ou na sua falte pelo cônjuge, ou rep: :' otante kgal 

CAIfTUL(,) VII 

i)A DIRETORIA 

i\.ri. 16 	A Associação da Escola dc? Campo -- Casa Fayn -- 11 ar Rural de Cruz 
Macho do é odmijuisuada pela diretoria cotnput ri de 12 a 1 2 membros. A 
1)iret03- a é eleita por dois anos, em Assemhl.éía Guiai Ord itiátia. com  
maioria dos votos expressos secretamente. 

Parágrafo primeiro : Os diretore 
.r 

 
reeleitos. .E.n. caso de saída 

sub ii ti t ii í do por outro assoei ad o 
deciditã seu sucessor. 

5 que ter iii ia ai crn 
de uns n:se nu li ro 
até a seguinte / 

seu mandato pn'Jeroo 
si a. ri x'e 1 O r a 	'1 e se r ii 

\sSeiibiiu (cal. que 

- 	Ç. 	......... 
ntos 

Oficie 	eQ!Stro 
c, Tt05 r' 	
DOCUmepto, 

cu PessÀSJujd;cas o 	
4, 
'1 \S, 

i1fliiio Lia 

O referido é verdade e dou fé. Eu, OficZ)

E,NTEIRO

do Registro de Titulos e D 

	

conferi e assino a presente CERTIDÃO 	 	TEOR. 
União da Vitória, 20 de Ju(he 2012 

La 
CUCÜ1 Crit.ine VC* 9w 	 ;1 

Escre'J ente 
C.PF 937,695.20 0  
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IICi'TO 01 Tn1J.as ( 
O;ltJC* p.iu,*t0 c vfltW 

i 4i-rira C&vduf 

cC 7O 

Parágrafo segundo 'Três ausências seguidas. sem astift..ati.vas co anui 
pessoa 	reuni io da Diretori a d. considerado como dera tsso. 

Parágrafo terceiro Toda a função de um mernbia da Diretoria pode 
convidar, a título eoasuhivo, reprcscutaiitcs de Orgifli.'crcS iuteiessadc 
pelas aLiviclt:tes da Casa Familiar Rural de Crui. ,\Iacha e o. 

Art. 17 -- As decisões da Diretoria ser/ia tomadas por na.00ria dos vuios, a 
cru caso de empale o VmO do presi:len.t a é decisivo. 

Ari.. IS -- A 1) ctori a reun.n - se pelo menos qual r 	ce(' au tÜu, cai pacas 
fixadas pelo Regimento Interno, por convocaça cio Presi demu e ou a. 
pedido de uru terço dos membros ativos. 

.A. 19 - Sob reserva das disposições prc'istas nos arti, 	o'.a e iinic e 
oiu deste estatuto, a diretoria detém,os mais amplo:-; todeics paro agir 
C.111 noine da Associação, e. proceder todas as operç/as rp.ie a ca dizem 
t es PC 1 t C) 

Art. 	2.0 	-- 	A 	dtretora 	ele g e 	entre 	set.ts 	 iii 	canto 	vo;o 	s.crc'o. 
individualmente 	ou por chapas, 	composta 	da 	seguint.:- 	lorilui: 	Presidente, 
Vice» Fresiden Lc- Secretário, Vice- Secretário., 	Tesoureiro, Vice 
Tesoureiro, 	três Conselheiros Fiscais . O 	restante 	dos 	membros fica 
com a função 	de Conselheiros. Esta 	Diretoria 	exercerá 	mis 	funções. que 
Pie ,, sio destinadas pelo Estatuto e pelo Rc:gimen o 

Ari. 21 	O presidente cia direi orla representa mi As:;oeiaç/io cm jusi iÇ a 
em todos os atos cia vicia civil. Autoriza pagamcnl os a pode se mepr cul ar 
pelo Vice-Presidente. 

Ari, 22 - A diretoria la,: conttmiiaçõe s do pessoal e dos monitores 
ind is, pc.nsiv eis ao desenvolvimento da Casa Parrii lia r Ramal de Cruz 
Machado. Aprova os nomes e estabelece. os salários a sci.enr.i pagos de 
conformidade com os padrões estabelecidos pela Prefe.i Lura Mtwicipal 
e/ou Secretaria Estadual de Educação. Cabe ta:mbdm à I)mrctamia o dmreit 
de troca, substituição e demuissiic> de pessoal. e de moa Lares que não 
csi;ivcmren, desenvolvendo t;raba lho.s a contento ou coiid izOmutes com mi 
(i-.a Familiar I.miraI 

Parágrafo único 	É de rcsponsah ii Id acle da dretoruu tascre ver. iaze.r 
fiivaio da Casa Familiar Rural de Cruz Machado iwi:o àARCAF\R 
Associação das Casas [amiliarcs Rurais. Órgão fica e rrprcseiu:mt iva do 
Projeto perante a Organ tzaçãua Mundial de Casas Earn iaras Ranmus. 
recolhendo as taxas previstas. 

(2A1'Í'FULO VIII 

DO CONSELHO FISCAl. 

O referido é verdade e dou fé. Eu, OficiLdo Registro de Titulos e Doc 
conferi e assino a presente CERTIDÃO 1 EINTEIRO TEOR. 

União da Vitória 20 de JUlho 1de 2012 
LJ 

Ç&iuciLI CTistine 	3iki 9vaia 
EscreveflhC 

CPF 937,595209-04 

utntos 
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*tG i i91 'Urj 	t 	Uit 
UIÂQ 

Ait 23 •-- () Cou eho Fiscal é composto por três rnctbros da Diietcuia. 

C. ,ç'tnpete ao Conselho Fiscal exercer assídua ficaiaçao 	bie ind 

operações financeiras. prestação de contas. bern como inda e 	tluer 

ii iv idade executada pela Administração. 

Art. 2 4 --- () Conselho Fi.cal se reúne pelo menos quatro 'e.'cs ao aaC, em 

épocas fixadas pelo regimento interno, por conVoc&çLo cio :.c.0 presidcru a. 

CAPI1'ULII) tX 

DOS RECURSoS FIN ACEIRoS 

	

25 	(.i 	recursos fiumeiros da Associação cm 	:coIa cio (ytc 

Fajuiliar Rural de Cruz Machado comprecn(l e iii 

a) 	Doação 	das associados 	em dinheiro ou izéneros. 
h) 	O 	produto 	de 	promoções 	culiurais, 	fesivns ou 	serviços 	a 

atividades 	sob 	seus 	cuidados. 
cj 	Rendimento dos bens ClUC eventual mente 	pos ua 

d) Subvcnçõe s 	do 	Governo 	Federal. 	Estad uriJ e 	Nlu.nicíal. 

Etnpre.srts 	livadas 	e 	Entidades 	Filancrópir'as ou 	uvídics. 	e 

otit ras 
ci 	rodcs 	os recursos 	cainbtiveis conforme 	Iceisi açi o cm 	vigor. 

Iar.r a fo 	priru ciro : L 	vedada 	remuneração 	dos. - u 	mi; lOs da 	direLorta 

da 	Associação 	bem 	como 	a 	distribuição 	de 	luerii hoi íicrtç ii o 	ou 

vantageiis 	de 	qualquer 	tipo 	aos 	mantenedores. 	associados 	ou 	outras 

Pessoas 	excluídas, 	por 	lei. 

Parágrafo 	segundo : 	Serão 	ressareidas 	as 	cesDesas pessoais 

associados 	que estiverem 	a ser-viço 	da associação, 	mediau te comprov ame 

e designação 	da dírctori a. 

CAPITULO X 

RELAÇÕES INSTITUCIONAIS 

Art. 26 --A \ ociaçío -da Escola do Campo --- Casa Foni War Rara! do, Crut 
tvlac:h a do: 

1arágrafo priiii ei ro : A.dre ii ,.5.ssociaç.üo Regional n'o. ( -a 	1 a aol 

T't u ra.i s 
Parágrafo segundo Adota o presenle Estatuto, mue -cin caiou lo.isc, OS 
Propostos pola ARCA LAR 

O referido é verdade e dou fé. Eu, Oficia1kdp Registro de Titulos e Do 

conferi e assino a presente CERTIDÃO E INTEIRO TEOR. 

União da Vitória, 20 de J lho e 2012 

'f LCU (ri.tiflC 'VÍCJÍyh.Ç Ma ,4l 	Escre0tC 
cp s7 

/ 	YJ 	o, •.... 
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RU 
, 
 8 ~,NZO k IITULOI. t 

COMUtA CivJuÂc& 0*. vno 

CC 700 e 

Parágrafo terceiro Participa da ARCAF'AR 

Parágrafo quarto : R.ccebe ajuda pedagógica e adrniriistraUva da 

A.RCAFAR. 

Parágrafo quinto Respeita o Estatuto da ARCAF'ÀR. 

Parágrafo sexto 	Respeita as exigências da AI u.ucia das Casas 

Familiares Rurais. 

Parágrafo sétimo !Jtilia o Material Pedagógico das Ca s as Familiares 

Rurais e participa na sua elaboração 

Parágrafo oitavo : A Associação escolhe os temas de t'orrn ação e 

participa com OS Monitores na e1abração do Pliio cia 1crn aÇão era 
relação ao calcndáro agrícola. 

PargraIo IJOIiO 	No caso de uur) c.onLurodaUe n:. cxé 1 	da 

Alternância das Casas Familiares Rurais a A.ssociaçao dc Cruz Machado 

abandonará o nome de Casa Familiar Rural prupric dade da 

A R  A FAR. 

CAPÍTULO XI 

DISSOI,UÇÃ(I) DA ASSOCIAÇÀ&) 

Ar!. 27 	A Assembléia Geral Extraordinária pode alterar o± csatuo: cal 

iodos os pontos reconhecidos óteis sem exceção nem rase rv a. Pode 
decidir nomeadamente sobre a prorrogação. dlsso]:lLç 	. lusão ou união 
da Associação com outras de objeto análogo. Neste caso ela deva ser 
cornpost a por pelo menos metade de seus mcml ro. aUvOs e 
deliberações. tomadas por maioria de dois terços dc votos de mcinb LO 
presentes. Numa primuiri COn\'OCaÇão a Assembléia Gera a.to deverá ser 
convocada, pelo menos quin ze dias após. Nesse caso ela deliberarfi 
legitimarne rUe com a p re sença de no mínimo 1 0.:;de sou s iinbros 

ciados ativos, cm dia Com Suas ohrigaçõc:, sobre a •orUcl.n. do dia, 
com aprovação de pelo m:rios dois terços dos mcml., ro s :110.05 preseTi 

Art. 28 •- Lm caso de dissolução voluntãria ou forçada. a Assembléia Geral 
(:l.esir) a unia ou várias pessoas para que procedam a. li qu idaço dos Bens 
da Associação corO ioIøs Os poderes para rega 1 cri3.ço do ativo o 
passivo. Esta Assembléia é soberana para determinar em que os uicrnbros 
da Associação terão ou não dirctto, se existir possibilidade da receberem 
toda ou parte da quotização integralizada. O ai:kvo. Ne existir, será 
destinado pela Assembléia Geral a outra Casa }arní 1 ai Rural, ou a outra 
instituição de caráter congènere. 

O referido é verdade e dou fé. Eu, Oficial do Registro de Titulos e DoittYf6>\  
conferi e assino a presente CERTIDÃOINTEIRO TEOR. 

~u`Dhho 	
Ohc c, •e P- União da Vitória 20 de 	de 2012 	 / 
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Certidão 

Certifico, a pedido verbal de parte interessada que, revendo os livros de Titulos e Documentos 
no livro n° A-41 	a folha: 	170 	Registrado sob o n G 	3,062 	consta o Registro: 

t iro  01% V116ZO,  

CAPÍTULO XII 

DISPOSIÇÕES DIVERSAS  

Ari. 29 -- A dIrctora eszahe1ec 	um rcgLxia):ncnt) 	tero 	 C "e 
aprovado pela Asemblóia Geral. 

Art. 30 	O parimõn io da Associaç ã o respond e ul can 	te pelos scu 
Compro rfl j.SOS OU p01 questões judiciais pronuic 1 ad as con ra ele. 

31 - A tSOCiOÇ1iO da l.'sc ola do Campo - Ca 	Fa n zi.r Rara de Cri 
Machado tein duração indct rminad a. 

Art. 32 	() presente Estatuto aprovado pela A;so!atQ da Esceia do 
C. ,  flnmpr) • Casa Fanriliar Rural de Cru 	Machado tui adotad o pda 

. 

	

	
í\ssermihlia reunida e ceriíicada conforme o presente. e entrando en. 

4.'ígor de 'imediato. 
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2210212018 	 Comproente de Inscrição e de Situação Cadastral 

Comprovante de Inscrição ede Situação Cadastral 	 o o o 023 
Contribuinte, 

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

JJ. 	REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DAPESSOAJURIDICA 

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 

10.499.18510001-84 
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO 
CADASTRAL    

DATA DE ABERTURA 

2811012008 

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 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 

Não informada 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURIDICA 

399-9 - Associação Privada 

NÚMERO 	COMPLEMENTO 

S/N 

MUNICIPIO 	 UF 

CRUZ MACHADO 	 PR 

LOGRADOURO 

EST LINHA IGUACU SUL 

CEP 

84.620-000 
BAIRRO/DISTRITO 

AREA RURAL 

ENDEREÇO ELETRÔNICO TELEFONE 

(42) 3554-1360 

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 

SITUAÇÃO CADASTRAL 

ATIVA 
DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 

2811012008 

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

SITUAÇÃO ESPECIAL DATADA SITUAÇÃO ESPECIAL 

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

Emitido no dia 2210212018 às 10:59:43 (data e hora de Brasília). 	 Página: 111 

Consulta QSA Capital Social 
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PLANO DE 	 TRABALHO 

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

Linha Iguaçu Sul, sin° EXERCÍCIO 
CEP: 84620-000 Cruz Machado - PR 2018/2019/2020/2021 

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, s/n° Telefone: (42) 99117-2905 

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

Estado: Paraná CEP: 84620-000 

Responsável: André Marczal Cargo: Presidente 

CPF: 631.524.449-15 RG: 3.650.124-3 

DESCRIÇÃO DA REALIDADE: Desde a sua fundação já formou mais de 100 jovens, sendo que 

destes, 70% permaneceram nas suas propriedades, 15% saíram da propriedade, mas permanecem 

no município e 15% 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 uma 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 práticas 

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. 
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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$ 150.000,00 para pagamento de 

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 física da instituição e 

aquisição de materiais permanentes. Sendo este valor utilizado para as despesas descritas no ano 

letivo de 2018. 

a 
DESCRIÇÃO DAS DESPESAS: 

Pagamento da coordenação geral da instituição e de serviços gerais; encargos sociais e 

trabalhistas, material de expediente, serviços de comunicação (internet), equipamentos de 

informática, aquisição de gêneros alimentícios, materiais de limpeza, combustível (óleo diesel e 

gasolina), Peças de reposição para veículo, produtos agropecuários (ferramentas, insumos e 

defensivos), materiais para manutenção da estrutura física, equipamento de segurança. 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 o 

pagamento da coordenação será utilizada a tabela de vencimentos da função do ano de 2017, onde 

tal função era custeada pela SEED, e os demais contratados receberão o salário mínimo nacional. 

o 	METAS: Através do repasse do Termo de Fomento se busca manter as atividades escolares para o 
ano letivo de 2018, 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. 
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PLANO DE APLICAÇAO 2018 

Tipo de Despesa 

Vencimentos e Salários 

Contribuições Previdenciárias - INSS 

Outros Materiais de Consumo 

Serviço de Internet 

Valores (R$) 

72.648,00 

24.700,32 

50.151,68 

2.500,00 

Total 	 150.000,00 

VALOR TOTAL DO REPASSE: 

R$ 150.000,00 (Cento e cinquenta mil reais). 

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO: 

Oito parcelas de R$18.750,00 (dezoito mil e setecentos e cinquenta reais) 

PERIODO DE EXECUÇÃO: 

Abril a dezembro de 2018. 

PLANO DE APLICAÇÃO 2019 

Tipo de Despesa 	 Valores (R$) 

Vencimentos e Salários 	 86.800,00 

Contribuições Previdenciárias - INSS 	 30.000,00 

Outros Materiais de Consumo 	 45.200,00 

Serviços de Internet 	 3.000,00 

. 

	

VALOR TOTAL DO REPASSE: 
	 Total 	 165.000,00 

R$ 165.000,00 (Cento e sessenta e cinco mil reais). 

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO: 

Nove parcelas de R$ 18,333,33 (dezoito mil e trezentos e trinta e três reais) 

PERIODO DE EXECUÇÃO: 

Março a dezembro de 2019. 



. 
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PLANO DE APLICAÇÃO 2020 

Tipo de Despesa Valores (R$) 
Vencimentos e Salários 93.600,00 

Contribuições Previdenciárias - INSS 31.824,00 

Outros Materiais de Consumo 51.076,00 

Serviços de Internet 3.500,00 

Total 180,000,00 

VALOR TOTAL DO REPASSE: 

R$ 180.000,00 (Cento e oitenta mil reais). 

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO: 

Nove parcelas de R$20.000,00 (vinte reais) 

PERIODO DE EXECUÇÃO: 

Março a dezembro de 2020. 

PLANO DE APLICAÇÃO 2021 

Tipo de Despesa Valores (R$) 
Vencimentos e Salários 109.200,00 

Contribuições Previdenciárias - INSS 37.128,00 

Outros Materiais de Consumo 49.677,20 

Serviços de Internet 4.000,00 

Total 200.000,00 

VALOR TOTAL DO REPASSE: 

R$ 200.000,00 (Duzentos mil reais). 

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO: 

Nove parcelas de R$22.222,22 (vinte e dois mil, duzentos e vinte e dois reais e vinte e dois 
centavos). 

PERIODO DE EXECUÇÃO: 

Março a dezembro de 2021. 

DADOS BANCÁRIOS: 

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

Cruz Machado, 21 de fevereiro de 2018. 	
André Marczal 

fl 

1~ 
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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 DIVIDA 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 inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do 
sujeito passo 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 Divida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da 
Fazenda Nacional (PGFN). 

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas fihais e :  no caso de ente federativo, para 
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do 

. 

	

	sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas 
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei n°8.212, de 24 de julho de 1991. 

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos 
endereços <http://rfb.gov.br > ou <http://www.pgfn.gov.br >. 

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n °  1.751, de 211012014. 
Emitida às10:45:15dçiia 1910312018 <hora e data de Brasília>. 
Válida até 
Código de controle da certidão: 7251.A441.9Al2.1DEC 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

o 

i!k 
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CA#'̂wA  
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 

o 
	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: 24/02/2018 a  

Certificação Número: 2018022417452756096713 

Informação obtida em 14/03/2018, às 15:52:51. 

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

o 	www.caixa.gov.br  

18832934&VARUf=PR&VARIrscr... 111 



Estado do Paraná 
Secretaria de Estado da Fazenda 

PARANÁ 	
Coordenação da Receita do Estado 

GOVERNO DO ESTADO 
ø 

Certidão Negativa 
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual 

N° 017646971-20 

000031 

Certidão fornecida para o CNPJ1MF: 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 até2110612018 -'Fornecimento Gratuito 

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

Página 1 de 1 

Emitido via mIemoS Pütlica (21/02Y2016 10:19:56) 
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ESTADO DO PARANÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ MACHADO 
SECRETARIA DE FINANÇAS 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS 

Nnrnp / R70 SrriI 

Data: 2110212018 10h24min 

Número 

125 
—1--Vatdade _. 

ASSOCIACAO DA ESCOLA DO CAMPO - CASA FAMILIAR RURAL DE CRUZ CNPJ: 10.499.18510001-84 

Avir 

Sem débitos pendentes até a presente data. 

- Comprovação Junto à 	 - Finalidade - 

Tribunal de contas 
	

Repasse financeiro 

Me ri sa 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. 

(r1irir r 	(nntrn ip  

CW3KPQJQJRCUU8Z1 

A validade do documento pode ser consultada rio site da prefeitura por meio do código de controle informado. 

Cruz Machado (PR). 21 de Fevereiro de 2018 

AVENIDA VITORIA. 167 - Centro 
Cruz Machado (PR) . CEP: 84620000. Fone 4235541222 

Página 1 de 1 
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Tribunal de Contas do Estado do Paraná 

Certidão Liberatória 

000033 

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

CNPJ N°: 10.499.18510001-84 

FINALIDADE DA CER11DÃO: RECEBIMENTO DE RECURSOS PÚBLICOS, MEDIANTE CONVÊNIO,TERMO DE 
PARCERIA, CONTRATO DE GESTÃO OU INSTRUMENTO CONGÊNERE o 
É CERTIFICADO, NA FORMA DO ART. 95, DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N° 113, DE 1511212005, 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 ATE O DIA 	 EDIANTE AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET EM 
WWW.TCE.PR.GOV.BR . 

CERTIDÃO EXPEDIDA COM BASE NA INSTRUÇÃO NORMATIVA 6812012. 

Iffil 

W) 
Tribunal de Contas do Estado 

do Paraná 

Código de controle 7720.UECZ.461 9 
Emitida em 2110212018 às 10:28:07 

Dados transmitidos de forma segura. e 

http://sercos.tce.pr.gov.br/TC  EPR/Tribunal/CertidaoLiberatoria/srv_certidao_errissao.aspx 	 111 
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Lei 17191 -18 de Junho de 2012 

Publicado no Diário Oficial n°. 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. 10  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 sua publicação. 

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

Carlos Alberto Richa 
Governador do Estado 

Norberto Anacleto Ortigara 
Secretário de Estado da Agricultura e do Abastecirranto 

Flávio Arns 
Secretário de Estado da Educação 

Luiz Eduardo Sebastíani 
Chefe da Casa Civil 

Péricles de Holleben Mello 
Deputado Estadual 

Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial do Estado 

fl 
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Leis 	
111' 31 

 

:uIcIpat J, 

www. Leis Muni cipais.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: 

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

Campo - Casa Familiar Rural, inscrita no CNPJ sob n 2  10.499.185-0001-84, localizada na Linha Iguaçu Sul s/nQ, 

neste Município de Cruz Machado - Estado do Paraná. 

[Art. 2 J Esta Declaração de Utilidade Pública não implica em qualquer ônus ao erário municipal, salvo lei 

específica. 

[Art. 32]  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. 

EUCLIDESPASA 

Prefeito Municipal. 

Data de Inserção no Sistema LeisMunicipais: 1510312010 

111 
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Prefeitura Municipal de Cruz Machado 

Av. Vitória, 251 1 Centro 184620-000 
CNPJ: 76.339.688/0001-09 

Cruz Machado 
"Semeando o futuro" 

Admh7&frção 2011-2020 

(42) 3554-1222 
www. pmcm.pr.qov.br  

TERMO DE FOMENTO N° 0112018 

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 EM EXERCIdO, Senhor 
RONALDO SCHRIBENIG, portador do RG 6.241.753-6 SSP/PR e CPF 
031.102.46961, em pleno exercício de seu mandato e funções, e a 
ASSOCIAÇÃO DA ESCOLA DO CAMPO - CASA FAMILIAR RURAL DE 
CRUZ MACHADO, inscrita no CNPJ n° 10.499.185/0001-84, 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 ANDRÉ 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 - DESCRIÇÃO DAS DESPESAS 

Pagamento da coordenação geral da instituição e de serviços gerais; 
encargos sociais e trabalhistas, material de expediente, serviços de 
comunicação (internet), equipamentos de informática, aquisição de gêneros 
alimentícios, materiais de limpeza, combustível (óleo diesel e gasolina), peças 
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de reposição para veículo, produtos agropecuários (ferramentas, insumos e 
defensivos), materiais para manutenção da estrutura física, equipamentos de 
segurança. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR 

Para a realização do objeto a CONCEDENTE no exercício de 2018, 
repassará a TOMADORA, a importância de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta 
mil 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 

Funcional: 12.363.0006.2.064 - Convênio Casa Familiar Rural 

• 	3.3.50.41 - 1.000 - Contribuições. 

Desmembradas da seguinte maneira: 

Tipo de despesa Valor 
Vencimentos e salários R$72.648,00 
Contribuições Previdenciárias - INSS R$24.700,32 
Outros Materiais de consumo R$50.151,68 
Serviços de Internet R$2.500,00 
Total R$150.000,00 

CLÁUSULA QUARTA - 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 

ró 
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designada desta Prefeitura Municipal Senhora DAIANA KARINE PELEPEK, 
servidora efetiva desta municipalidade, matrícula n 0 1608, designada através do 
Decreto Municipal n 02933/2018, 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° 2812011 - Tribunal de Contas do Estado do Paraná e lei federal 
n 0 13.01912014. 

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. q ov. 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 n° 
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: 

W. 
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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) Cronograma de desembolso. 

CLÁUSULA QUINTA - 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 SEXTA - DA RESTITUIÇÃO 

A TOMADORA compromete-se a restituir os valores transferidos pela 
CONCEDENTE, atualizados monetariamente e acrescidos de juros legais, na 
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 SÉTIMA - DO PRAZO DE EXECUÇÃO  E VIGÊNCIA 

O prazo de vigência do presente termo de fomento é de 20 de março a 31 
de dezembro de 2018, podendo ser rescindido a qualquer momento. 

o 	CLÁUSULA OITAVA - DO CHAMAMENTO 

Para firmar tal parceria foi efetuada a dispensa de chamamento público 
n00212018 publicada no dia 23 de fevereiro de 2018, no Diário Oficial do 
Município de Cruz Machado - Paraná com base no Artigo 30, inciso VI da Lei n° 
13.01912014. 

CLÁUSULA NONA - 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. 



090040 
Cruz Machado, 20 de março de 2018. 

ví4ÇfQ 
RONALHIBENIG 

	
ANDRÉ MARCZAL 

Prefeito Municipal em Exercício 
	

Presidente da Associação 

Testemunhas: 

ASS:  

NOME: )WI  Vi. ORI~Pt-NI 
CPF: 

ASS:  

NOME: 	i1 ÂJ€ 1iv 

CPF: 

o 


