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Ofício nº 065/2018 - DIRETORIA DE PROJETOS E CONVÊNIOS/UNESPAR

Paranavaí, 26 de setembro de 2018.

Ao Senhor
Procurador Jurídico da Universidade Estadual do Paraná
Paulo Sérgio Gonçalves

Assunto: Parecer Jurídico

Senhor Procurador Jurídico,

considerando:

o Termo de Cooperação nº. 02 entre a Universidade Estadual do

Paraná - UNESPAR e o Colégio Estadual de Paranavaí, que visa o intercâmbio

técnico-científico e Cultural, por meio do Projeto “Liga da Leitura”; o não

envolvimento de recursos da Unespar/campus Paranavaí; que não haverá ônus para

a Instituição de Ensino; o Convênio não gerará exclusividade com o Colégio

Estadual; a necessidade do desenvolvimento de projetos de extensão; a

participação dos alunos; não haver encargos ou custos administrativos para a

Instituição de Ensino nem para os estudantes;

Esta Diretoria, solicita a apreciação da Minuta do Convênio, com base

nas considerações acima citadas, bem como, dispensa de licitação.

Sendo o que se nos apresenta, renovamos protestos de estima e

consideração.

Atenciosamente,

Gisele Ratiguieri
Diretora de Projetos e Convênios - UNESPAR
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Procuradoria Jurídica 
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PARECER N. 121/2018-PROJUR/UNESPAR 

Protocolo Digital: 15.402.199-0 

EMENTA: Termo de Cooperação. Projeto de 
Extensão. 

Objeto: Minuta de Termo de Cooperação entre 
UNESPAR e o Colégio Estadual de Paranavaí 
– Ensino Fundamental, Médio e Profissional. 

Interessado(s): Diretora de Projetos e 
Convênios /UNESPAR. 

I -  Histórico 

Encaminhado a esta Procuradoria, pela Diretora de Projetos e Convênios -, 

para análise e parecer, acerca da legalidade do Termo de Cooperação entre 

UNESPAR e o Colégio Estadual de Paranavaí – Ensino Fundamental, Médio e 

Profissional, com o objetivo de intercâmbio técnico científico e cultural de 

pesquisa e extensão entre as partícipes, com vistas ao desenvolvimento do 

projeto “Liga da Leitura”. Observa-se, desde já, que o Termo de Cooperação 

não implica em repasse de recursos financeiros, ônus, despesas, 

encargos ou custos administrativos, nos termos da cláusula sexta (fls. 

04). Segue, assim, a análise dos documentos contidos no Protocolo Digital 

15.402.199-0. 

O processo encaminhado está instruído para a presente análise, sendo a 

documentação pertinente ora elencada: 

Fls. 02 – Of. 065/2018 da Diretora de Projetos e Convênio da UENSPAR; 

Fls. 03 A 06 – Termo de Cooperação entre UNESPAR e o Colégio Estadual de 

Paranavaí – Ensino Fundamental, Médio e Profissional. 

O Termo de Cooperação já foi assinado em 20 de fevereiro de 2018, com 

vigência de um ano, podendo ser prorrogado, a consenso das partícipes. 

 

III - Da legislação 

7

Inserido ao protocolo 15.402.199-0 por: Paulo Sergio Goncalves em: 03/10/2018 16:49. Assinado digitalmente por: Paulo Sergio Goncalves em: 03/10/2018 16:49.
Para mais informações acesse: http://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura.do e informe o código: d183d5409e799dfd62bbdfb7fea0ba18



 
Procuradoria Jurídica 

 

  

2 

 

A Lei 15.608/2007, que estabelece as normas sobre licitações, contratos 

administrativos e convênios no âmbito dos Poderes do Estado do Paraná, 

dispõe: 

Art. 4º.Para os fins desta lei considera-se: 
[...] 
XI – Contrato – ajuste firmado por órgãos ou entidades da 
Administração Pública entre si ou com particulares, em que haja um 
acordo de vontades para a formação de vínculo e a estipulação de 
obrigações recíprocas, seja qual for a denominação utilizada; 
XII – Convênio – acordo, ajuste ou instrumento congênere firmado 
por entidades públicas entre si ou com particulares, para a 
consecução de objetivos comuns, sem remuneração ou cobrança de 
taxas entre os partícipes; (Destaque nosso). 
 

Todavia, para sua celebração, o processo deve ser instruído, no que couber, 

pelos documentos elencados nos artigos 136 e 137 da Lei 15.608/2007, que 

estabelece as normas sobre licitações, contratos administrativos e convênios 

no âmbito dos Poderes do Estado do Paraná, que assegurarão a integral 

execução do acordo (convênio). 

Art. 136. Os processos destinados à celebração de convênio deverão ser 

instruídos com os seguintes documentos: 

I - ato constitutivo da entidade convenente; 

II - comprovação de que a pessoa que assinará o convênio detém 

competência para este fim específico; 

III - prova de regularidade do convenente para com as Fazendas Públicas; 

IV - prova de regularidade do convenente para com a Seguridade Social 

(INSS), mediante a apresentação da Certidão Negativa de Débitos (CND), e 
o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), mediante a 
apresentação do Certificado de Regularidade de Situação (CRS); 

V - plano de trabalho detalhado, com a clara identificação das ações a 

serem implementadas e da quantificação de todos os elementos; 

VI - prévia aprovação do plano de trabalho pela autoridade competente; 

VII - informação das metas a serem atingidas com o convênio; 

VIII - justificativa da relação entre custos e resultados, inclusive para 

aquilatação da equação custo/benefício do desembolso a ser realizado pela 
Administração em decorrência do convênio; 

IX - especificação das etapas ou fases de execução, estabelecendo os 

prazos de início e conclusão de cada etapa ou fase programada; 

X - orçamento devidamente detalhado em planilha; 

XI - plano de aplicação dos recursos financeiros; 

XII - correspondente cronograma de desembolso; 
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XIII - indicação das fontes de recurso e dotação orçamentária que 

assegurarão a integral execução do convênio; 

XIV - estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício em que 

deva entrar em vigor e nos dois subsequentes; 

XV - declaração do ordenador de que a despesa tem adequação 

orçamentária e financeira com a Lei Orçamentária Anual e compatibilidade 
com o Plano Plurianual e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias; 

XVI - declaração do ordenador de despesa de que existe disponibilidade de 

caixa para pagamento das despesas decorrentes de convênio a ser 
celebrado nos dois últimos quadrimestres do mandato. 

[...] 

Art. 137. A minuta do convênio deve ser adequada ao disposto no artigo 

anterior, devendo, ainda, contemplar: 

I - detalhamento do objeto do convênio, descrito de forma precisa e 

definida; 

II - especificação das ações, item por item, do plano de trabalho, 

principalmente as que competirem à entidade privada desenvolver; 

III - previsão de prestações de contas parciais dos recursos repassados de 

forma parcelada, correspondentes e consentâneos com o respectivo plano e 
cronograma de desembolso, sob pena de obstar o repasse das prestações 
financeiras subsequentes; 

IV - indicação do agente público que, por parte da Administração, fará o 

acompanhamento e a fiscalização do convênio e dos recursos repassados, 
bem como a forma do acompanhamento, por meio de relatórios, inspeções, 
visitas e atestação da satisfatória realização do objeto do convênio; 

V - previsão de que o valor do convênio não poderá ser aumentado, salvo 

se ocorrer ampliação do objeto capaz de justificá-lo, dependendo de 
apresentação e aprovação prévia pela Administração de projeto adicional 
detalhado e de comprovação da fiel execução das etapas anteriores e com 
a devida prestação de contas, sendo sempre formalizado por aditivo; 

VI - previsão da necessidade de abertura de conta específica para 

aplicação dos recursos repassados. 

 

Assim, algumas formalidades essenciais previstas no Regimento Geral da 

UNESPAR, por sua vez, dispõe que, verbis: 

Art. 9º Compete ao Conselho de Planejamento, Administração e 
Finanças: 
[...] 
II. aprovar os convênios firmados entre a Universidade e outras 
instituições;  
[...] 
VI. deliberar sobre convênios, acordos de cooperação e contratos 
entre unidades universitárias e entidades oficiais ou particulares, para 
a realização de atividades didáticas e de pesquisa, bem como as 
concernentes à extensão de serviços à comunidade; (grifo 
nosso)  
[...] 
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No caso de extensão, deve-se observar também o contido no art. 11 da 

Resolução 11/2015-CEPA/UNESPAR. 

 

Ressalvas 

Denota-se que o Termo de Cooperação 02/2018 foi assinado em 20 de 

fevereiro de 2018, pelo que fica prejudicada a análise dessa PROJUR quanto à 

análise prévia dos eventuais aspectos de sua legalidade. Ainda, o Termo 

possui vigência de um ano (Cláusula Décima Segunda – fls. 05), podendo ser 

prorrogado, a consenso das partícipes. 

Há que se observar, no entanto, que o Termo em questão não implica em 

repasse de recursos financeiros, ônus, despesas, encargos ou custos 

administrativos, nos termos da cláusula sexta (fls. 04). 

Por se tratar de Projeto de Extensão, também não observou o contido na 

Resolução 11/2015-CEPE/UNESPAR, em especial os atos de consolidação do 

Projeto, pois, envolve docente lotado em um determinado centro (Cláusula 9ª – 

fls. 05), pelo que vale citar: 

Art. 11. A tramitação para aprovação das propostas segue, via 
protocolo no Campus, a seguinte ordem: 

I –Colegiado de Curso: para ciência e manifestação circunstanciada 
considerando a adequação da proposta ao Projeto Pedagógico do 
Curso; 

II – Divisão de Extensão e Cultura do Campus: para verificação 
quanto à adequação a este regulamento e parecer acerca de sua 
exequibilidade; 

III – Divisão de Planejamento do Campus (se necessário): para 
conhecimento e parecer sobre as questões orçamentárias, 
quando houver essa previsão; 

IV - Centro de Área: para aprovação do Conselho em 
consonância com a política institucional, mediante julgamento 
do mérito da proposta; 

V - Pró-Reitoria de Extensão e Cultura: para registro e emissão 
doAto de Aprovação; 
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VI - Divisão de Extensão e Cultura do Campus: para guarda, 
acompanhamento das atividades por meio dos relatórios e/ou in 
loco, e arquivamento ao término da proposta. 

[...] 

Outrossim, necessária a aprovação do CAD, nos termos do Art. 9º do 

Regimento Geral da UNESPAR, ad referendum. 

Contudo, o Termo de Cooperação em análise foi firmado entre pessoas 

jurídicas da administração pública, com objetivos convergentes entre as 

partícipes, ambas dentro de sua missão educadora, sem ônus, encargos ou 

repasses financeiros. Fato que dispensa questionamentos quando à 

obrigatoriedade de licitação ou mesmo a comprovação de regularidade jurídica 

e fiscal da conveniada. 

 
IV - Conclusão 
 
Diante do exposto, com as ressalvas acima, essa Procuradoria Jurídica 

manifesta-se pela procedência jurídica do Termo de Cooperação, nos termos 

da minuta anexa, por estar congruente com a legislação vigente, devendo, no 

entanto, ser submetido ao CAD, ad referendum, bem como quanto aos incisos 

III a VI do Art. 11 da Resolução 11/2015-CEPA/UNESPAR, conforme 

oportunidade e conveniência administrativas, também para efeito de plena 

validade de eventual renovação, assim prevista na cláusula décima segunda 

(fls. 05 - Protocolo: 15.402.199-0). 

 

É o parecer. 

 

Paranavaí, 3 de Setembro de 2018. 

 
 
Paulo Sergio Gonçalves 
Procurador Jurídico - UNESPAR 
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GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ
E-PROTOCOLO DIGITAL

Assunto:
TERMO DE COOPERAÇÃO ENTRE A UNESPAR E O COLÉGIO
ESTADUAL  DE  PARANAVAÍ,  QUE  VISA  O  INTERCÂMBIO
TÉCNICO-CIENTIFICO.

Protocolo: 15.402.199-0
UNESPAR - UNESPAR/GABLocal Atual:

GISELE RATIGUIERIInteressado:

DESPACHO

Prezado Pró-Reitor,

considerando o Termo de Cooperação entre a UNESPAR e o Colégio
Estadual  de  Paranavaí,  solicitamos parecer  referente  a  celebração do
Termo.

O Termo de Cooperação foi celebrado em fevereiro do presente ano e
não tramitou nas unidades da Universidade.

Desta  forma,  a  fim  de,  regularizar  a  Cooperação  entre  as  Partes,
encaminhamos para parecer da PROEC.

Respeitosamente,
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Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda

Coordenação da Receita do Estado

Certidão Negativa 
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual

Nº 018840810-39

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 76.416.965/0001-21
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 05/02/2019 - Fornecimento Gratuito
 
 

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

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Página 1 de 1
Emitido via Internet Pública (08/10/2018 15:55:38)
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Certificado de Regularidade do FGTS - CRF
 
 
Inscrição: 76416965/0001-21
Razão Social: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO
Nome Fantasia:PR SEC GABINETE DO SECRETARIO
Endereço: AV AGUA VERDE 1682 / AGUA VERDE / CURITIBA / PR / 80240-900
 
 
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: 04/10/2018 a 02/11/2018
 
Certificação Número: 2018100402225123203541
 
 
Informação obtida em 08/10/2018, às 16:05:50.
 
 
A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está
condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br
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Nome / Razão Social

Aviso

Comprovação Junto à

Mensagem

Finalidade

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS

PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO     CNPJ: 76416965000121

Com débitos pendentes até a presente data.

     Certificamos que até a presente data constam débitos tributários e não tributários relativos às
inscrições abaixo caracterizadas.
    A Fazenda Municipal se reserva o direito de cobrar outros débitos que venham a ser
constatados, mesmo se referentes a períodos compreendidos nesta certidão.

Número Validade

Data:  08/10/2018  16h09min

SECRETARIA DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAVAÍ
Paraná

16060 06/01/2019

Inscrições

PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAOContribuinte:
Endereço: AV. AGUA VERDE, 1682 - Bairro AGUA VERDE - CEP 80.240-900

85.20-1/00 - ESCOLA DE ENSINO MÉDIOEconômico:
Endereço: PROF GERALDO LONGO - Bairro JAD SAO JORGE - Compl. COLÉGIO ESTADUAL SILVIO VIDAL - CEP 87.700-

000

85.13-9/00 - ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETOEconômico:
Endereço: 1682 - Compl. COLEGIO BENTO MUNHOZ DA ROCHA NETO - CEP 87.701-050

84.11-6-00 - ADMINISTRACAO PUBLICA EM GERALEconômico:
Endereço: AMADOR AGUIAR, 939 - Bairro JAD IPÊ - Compl. C.E.E.B.J.A DE PARANAVAI - CEP 87.708-080

85.20-1/00 - ESCOLA DE ENSINO MÉDIOEconômico:
Endereço: MAUA, 125 - Bairro JAD MORUMBI - Compl. COLEGIO ESTADUAL FLAUZINA DIAS VIEGAS - CEP 87.703-150

Código de Controle

CWCJNCITVLGEKDT3

Página 1 de 1

Paranavaí (PR), 08 de Outubro de 2018

RUA GETÚLIO VARGAS, 900 - CENTRO
Paranavaí (PR) - CEP: 87702000 - Fone:4434212323

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

Assunto:
TERMO DE COOPERAÇÃO ENTRE A UNESPAR E O COLÉGIO
ESTADUAL  DE  PARANAVAÍ,  QUE  VISA  O  INTERCÂMBIO
TÉCNICO-CIENTIFICO.

Protocolo: 15.402.199-0
UNESPAR - UNESPAR/DIPXLocal Atual:
GISELE RATIGUIERIInteressado:

DESPACHO

Prezada Diretora Gisele Maria Ratiguieri

Considerando  que  solicitação  de  Convênio  de  Cooperação  entre  a
Universidade  Estadual  do  Paraná  -  UNESPAR  e  o  Colégio  Estadual  de
Paranavaí, que visa o intercâmbio técnico-científico e Cultural, por meio do
Projeto "Liga da Leitura", de acordo como da Resolução no. 011/2015 -
CEPE/UNESPAR que regulamenta  a  extensão nesta  Universidade,  esta
Diretoria  de Extensão é de parecer  favorável  a  celebração do mesmo.
Salientamos ainda, que não houve, por parte desta diretoria, análise de
outros aspectos, tais como, jurídicos.

Eloi Magalhães

Diretor de Extensão / PROEC / UNESPAR
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Ofício nº 013/2018 - DIRETORIA DE PROJETOS E CONVÊNIOS/UNESPAR

Paranavaí, 22 de fevereiro de 2019.

Ao Senhor
Procurador Jurídico da Universidade Estadual do Paraná
Paulo Sérgio Gonçalves

Assunto: Parecer Jurídico

Senhor Procurador Jurídico,

Considerando:

1) o Termo de Cooperação Técnica entre a Unespar e o Colégio

Estadual de Paranavaí, que visa o Intercâmbio Técnico-Científico e

Cultural de Pesquisa e Extensão entre os partícipes, com vistas ao

desenvolvimento do Projeto “Liga da Leitura”.;

2) a importância do desenvolvimento de Projetos e Programas na IES;

3) que não implicará em encargos ou custos administrativos para a

Instituição de Ensino nem para os estudantes;

4) o parecer favorável do Diretor de Extensão da PROEC.

Solicitamos a apreciação da Minuta do Termo, com base nas

considerações acima citadas, bem como, dispensa de licitação.

O processo será encaminhado ao CAD ad referendum.

Por gentileza, após o parecer da Procuradoria Jurídica da UNESPAR,

devolver o processo à esta Diretoria.

Sendo o que se nos apresenta, renovamos protestos de estima e

consideração.

Atenciosamente,

Gisele Ratiguieri
Diretora de Projetos e Convênios - UNESPAR
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 PARECER N. 008/2019-PROJUR/UNESPAR 

Protocolo Digital: 15.402.199-0 

EMENTA: Termo de Cooperação. Projeto de 
Extensão. 

Objeto: Minuta de Termo de Cooperação entre 
a UNESPAR e o Colégio Estadual de 
Paranavaí – Ensino Fundamental, Médio e 
Profissional. 

Interessado: Diretoria de Projetos e Convênios 
da UNESPAR 

I- Histórico 

Trata-se de processo acerca do Termo de Cooperação entre a UNESPAR e o 

Colégio Estadual de Paranavaí, que visa o Intercâmbio Técnico-Cientifico e 

Cultural, por meio do Projeto “Liga da Leitura”, o qual não envolverá recurso da 

Unespar/Campus de Paranavaí, tampouco encargos ou custos administrativos 

para Instituição de Ensino e para os Estudantes, e por consequência não 

gerará exclusividade com o colégio Estadual. 

Por essa razão, a Diretora de Projetos e Convênios, Sra. Gisele Ratiguieri, 

solicita parecer técnico, nos termos do Protocolo Digital n.º 15.402.199-0, 

controlado pelo Sistema de Protocolo Integrado WEB E-PROTOCOLO, sendo 

encaminhado o volume do processo eletrônico e o fluxo de trabalho. 

O processo constitui-se dos seguintes documentos correlacionados: 

Fls. 02 - Ofício nº 065/2018, da lavra da Diretoria de Projetos e 

Convênios/Unespar, solicitando a para a apreciação da Minuta do Convênio; 

Fls. 03 a 06 - Termo de Cooperação nº 02/2018, entre a UNESPAR e o Colégio 

Estadual de Paranavaí, já assinado em 20/02/2018, com vigência de um ano, 

prorrogável a consenso das partes;  

Fls. 07 a 11 - PARECER N. 121/2018 - PROJUR/UNESPAR, referente ao 

Protocolo Digital: 15.402.199-0, procedente com ressalvas, referente ao termo 

02/2018, que foi assinado em 20 de fevereiro de 2018, ficando prejudicada a 
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análise da PROJUR quanto à análise prévia dos eventuais aspectos de sua 

legalidade. O Projeto de Extensão está contido na Resolução 11/2015-

CEPE/UNESPAR, em especial os atos de consolidação do Projeto, pois, 

envolve docente lotado em um determinado centro (Cláusula 9ª – fls. 05), pelo 

que vale citar: 

Art. 11. A tramitação para aprovação das propostas segue, via protocolo no 
Campus, a seguinte ordem: 
I –Colegiado de Curso: para ciência e manifestação circunstanciada 
considerando a adequação da proposta ao Projeto Pedagógico do Curso; 
II – Divisão de Extensão e Cultura do Campus: para verificação quanto à 
adequação a este regulamento e parecer acerca de sua exequibilidade; 
III – Divisão de Planejamento do Campus (se necessário): para 
conhecimento e parecer sobre as questões orçamentárias, quando 
houver essa previsão; 
IV - Centro de Área: para aprovação do Conselho em consonância com a 
política institucional, mediante julgamento do mérito da proposta; 
V - Pró-Reitoria de Extensão e Cultura: para registro e emissão doAto de 
Aprovação; 
VI - Divisão de Extensão e Cultura do Campus: para guarda, 
acompanhamento das atividades por meio dos relatórios e/ou in loco, e 
arquivamento ao término da proposta. 
[...] 

O que faz necessário a aprovação do CAD, nos termos do Art. 9º do 

Regimento Geral da UNESPAR, mesmo que ad referendum. 

Contudo, no Termo de Cooperação em análise, verifica-se que as partícipes, 

dentro de suas missões educadoras, atuarão sem ônus, encargos ou repasses 

financeiros. O que dispensa questionamentos quando à obrigatoriedade de 

licitação ou mesmo a comprovação de regularidade jurídica e fiscal da 

conveniada. 

Fls. 12 - Despacho da lavra da Diretoria de Projetos e Convênios/Unespar para 

parecer da PROEC, pra regularizar a Cooperação entre as partes, visto que foi 

celebrado em fevereiro/2018 e não tramitou nas unidades da Universidade; 

Fls. 13 - Certidão Negativa de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual da 

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO;  

Fls.14 - Certidão de Regularidade do FGTS-CRF, da SECRETARIA DE 

ESTADO DA EDUCAÇÃO; 
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Fls. 15 - CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS Municipal da SECRETARIA DE 

ESTADO DA EDUCAÇÃO; 

Fls. 16 e 17 - Ato de Aprovação nº 037/2018, nº 037/2018, do Projeto de 

Extensão “liga da Leitura”; 

Fls. 18 - Projeto liga da Leitura; 

Fls. 19 a 34 - Anexo II, Formulário para Elaboração de Projeto ou Programa de 

Extensão, com as aprovações da Coordenadora do Curso e da Divisão de 

Extensão e Cultura; 

Fls.35 - Deferimento do Parecer do Diretor de Centro de Área; 

Fls. 36 e 37 - Ata de Reunião do Colegiado de Letras Edital nº 02/2018 - CLE, 

onde projeto “liga da Leitura”, foi aprovado por unanimidade ; 

Fls. 38 - Despacho do Diretor de Extensão/PROEC/UNESPAR, manifestado 

parecer favorável a celebração Projeto "Liga da Leitura"; 

Fls. 39 - Ofício nº 013/2018, da lavra da Diretoria de Projetos e 

Convênios/Unespar, solicitando a para a apreciação da Minuta do Convênio, 

salientando que o processo será encaminhado ao CAD ad referendum; 

Fls. 03 a 06 - Termo de Cooperação nº 02/2018, entre a UNESPAR e o Colégio 

Estadual de Paranavaí; 

Feito o breve relato, segue a analise da legislação vigente. 

 

II- Da legislação 

A Lei 15.608/2007, ao estabelecer as normas sobre licitações, contratos 

administrativos e convênios no âmbito dos Poderes do Estado do Paraná, 

dispõe: 

Art. 4º.Para os fins desta lei considera-se: 
[...] 
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XI – Contrato – ajuste firmado por órgãos ou entidades da 
Administração Pública entre si ou com particulares, em que haja um 
acordo de vontades para a formação de vínculo e a estipulação de 
obrigações recíprocas, seja qual for a denominação utilizada; 
XII – Convênio – acordo, ajuste ou instrumento congênere firmado 
por entidades públicas entre si ou com particulares, para a 
consecução de objetivos comuns, sem remuneração ou cobrança de 
taxas entre os partícipes; (Destaque nosso). 

Todavia, para sua celebração, o processo deve ser instruído, no que couber, 

pelos documentos elencados nos artigos 136 e 137 da Lei 15.608/2007, que 

estabelece as normas sobre licitações, contratos administrativos e convênios 

no âmbito dos Poderes do Estado do Paraná, que assegurarão a integral 

execução do acordo (convênio). 

Art. 136. Os processos destinados à celebração de convênio deverão ser 

instruídos com os seguintes documentos: 
I - ato constitutivo da entidade convenente; 
II - comprovação de que a pessoa que assinará o convênio detém 

competência para este fim específico; 
III - prova de regularidade do convenente para com as Fazendas Públicas; 
IV - prova de regularidade do convenente para com a Seguridade Social 

(INSS), mediante a apresentação da Certidão Negativa de Débitos (CND), e 

o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), mediante a 

apresentação do Certificado de Regularidade de Situação (CRS); 
V - plano de trabalho detalhado, com a clara identificação das ações a 

serem implementadas e da quantificação de todos os elementos; 
VI - prévia aprovação do plano de trabalho pela autoridade competente; 
VII - informação das metas a serem atingidas com o convênio; 
VIII - justificativa da relação entre custos e resultados, inclusive para 

aquilatação da equação custo/benefício do desembolso a ser realizado pela 

Administração em decorrência do convênio; 
IX - especificação das etapas ou fases de execução, estabelecendo os 

prazos de início e conclusão de cada etapa ou fase programada; 
X - orçamento devidamente detalhado em planilha; 
XI - plano de aplicação dos recursos financeiros; 
XII - correspondente cronograma de desembolso; 
XIII - indicação das fontes de recurso e dotação orçamentária que 

assegurarão a integral execução do convênio; 
XIV - estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício em que 

deva entrar em vigor e nos dois subsequentes; 
XV - declaração do ordenador de que a despesa tem adequação 

orçamentária e financeira com a Lei Orçamentária Anual e compatibilidade 

com o Plano Plurianual e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias; 
XVI - declaração do ordenador de despesa de que existe disponibilidade de 

caixa para pagamento das despesas decorrentes de convênio a ser 

celebrado nos dois últimos quadrimestres do mandato. 
[...] 
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Art. 137. A minuta do convênio deve ser adequada ao disposto no artigo 

anterior, devendo, ainda, contemplar: 
I - detalhamento do objeto do convênio, descrito de forma precisa e 

definida; 
II - especificação das ações, item por item, do plano de trabalho, 

principalmente as que competirem à entidade privada desenvolver; 
III - previsão de prestações de contas parciais dos recursos repassados de 

forma parcelada, correspondentes e consentâneos com o respectivo plano e 

cronograma de desembolso, sob pena de obstar o repasse das prestações 

financeiras subsequentes; 
IV - indicação do agente público que, por parte da Administração, fará o 

acompanhamento e a fiscalização do convênio e dos recursos repassados, 

bem como a forma do acompanhamento, por meio de relatórios, inspeções, 

visitas e atestação da satisfatória realização do objeto do convênio; 
V - previsão de que o valor do convênio não poderá ser aumentado, salvo 

se ocorrer ampliação do objeto capaz de justificá-lo, dependendo de 

apresentação e aprovação prévia pela Administração de projeto adicional 

detalhado e de comprovação da fiel execução das etapas anteriores e com 

a devida prestação de contas, sendo sempre formalizado por aditivo; 
VI - previsão da necessidade de abertura de conta específica para 

aplicação dos recursos repassados. 

 

Assim, algumas formalidades essenciais previstas no Regimento Geral da 

UNESPAR, por sua vez, dispõe que, verbis: 
Art. 9º Compete ao Conselho de Planejamento, Administração e 
Finanças: 
[...] 
II. aprovar os convênios firmados entre a Universidade e outras 
instituições; 
[...] 
VI. deliberar sobre convênios, acordos de cooperação e contratos 
entre unidades universitárias e entidades oficiais ou particulares, para 
a realização de atividades didáticas e de pesquisa, bem como as 
concernentes à extensão de serviços à comunidade; (grifo 
nosso) 
[...] 

Segue a conclusão. 

 

III- Conclusão 

Diante do exposto, uma vez cumpridas as ressalvas anteriormente apontadas, 

a PROJUR manifesta-se favorável a legalidade da proposta de Minuta do 

Termo de Cooperação em análise, junto ao Protocolo 15.402.199-0, para 

aprovação do CAD. 
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É o parecer. 

Paranavaí, 25 de Fevereiro de 2019. 

 

Paulo Sergio Gonçalves 
Universidade Estadual do Paraná – UNESPAR 
Procurador Jurídico 

kd 
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Paranavaí, 07 de março de 2019.

Memo. 005/2019- DPC/UNESPAR

DE : Gisele Ratiguieri – Diretora de Projetos e Convênios - UNESPAR

PARA : Secretaria dos Conselhos Superiores da UNESPAR - Conselho de Planejamento,
Administração e Finanças - CAD

ASSUNTO: Apreciação do CAD da Minuta de Acordo de Cooperação Técnica entre o Termo
de Cooperação entre a UNESPAR e o Colégio Estadual de Paranavaí – Ensino Fundamental,
Médio e Profissional.

Prezados(as),

solicitamos através deste à apreciação dos membros do CAD, e aprovação Ad Referendum

no Termo de Cooperação Técnica celebrado entre a Universidade Estadual do Paraná -

Unespar e o Colégio Estadual de Paranavaí – Ensino Fundamental, Médio e Profissional,

que visa o Intercâmbio Técnico -Cientifico e Cultural, por meio do Projeto “Liga da Leitura”,

nos termos do Protocolo Digital: 15.402.199-0.

Sendo o que se nos apresenta, renovamos protestos de estima e consideração.

Gisele Ratiguieri
Diretora de Projetos e Convênios - UNESPAR
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