
PREFEUURÂ DO MUNiCÍPiO DE CORNÉLIO PROCÓPIO
mADOEHOriUUÍMÁ

mmMíimi-n

PROJETO DE LEI N" 372/19

Data: 08/04/2019

SÚMULA: Acrescenta alíneas ao inciso I, do art. T da Lei
Municipal 714/09 e dá outras providências.

AMIN JOSÉ .HANNOUCHE, Prefeito do Município de
Cornéiio Procópio, Estado do Paraná, no uso das atribuições,que lhe são conferidas por lei,

FAZ SABER

a todos que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte:

LEI

Art. 1"- O incisq-i, do art. 7" da Lei Municipal n" 714/09 fica
acrescido das seguintes alíneas, nos seguintes lermos: ;

'Art. 7"

7.

a) A responsabilidade pelo ônus da remuneração do servido'-
poderá ser do cedente, desde que para atuar em atividades ou
projetos especíjicos por interesse do município.

h) Todos os caàos deverão atender ao caput deste artigo,
mediante convênio com o àèssionário, contendo tal previsão."

Esl

revogando-se as disposições em contrário.

Gabi

L cm vigor na data de sua aprtnação.

le abril de 2019.

j^Bernardo
l do Município

Av. Min^s Gerais, 301 - Fone: (43} 3520-S041 - CEP 86300-000
www.cornelioprocopjo.pr.gov.br
procuradoriamcpíggmail.com



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CORNÉLIO PRDCÓPIO

PROJETO DE LEI N" 372/19

Exposição de .Motivos

Senhor Presidente,

Senhores Vereadores,

Temos a honra de encaminhar para apreciação dos nobre vereadores, o prcsenie
projeto de lei, tendo ])or objeto acrescentar alíneas ao inciso \, do arl. 7° da Lei Municipal rf 714/09
e dá outras providências "'li

Tal alteração tem por escopo autorizar o Executivo a ceder 01 (um) servidor
público municipal à Junta Comercial de Cornélio Procópio.

Como é sabido, o Município de Cornélio Procópio mantém convênio com a
Associação Comercial de Cornélio Procópio visando o estimulo comerciai para os empreendedores
de nossa cidade, com conseqüente geração de emprego e renda que, por cento, resultam no
aumento de arrecadação para Município. !

Por outro iado, verifica-se que Município» de Cornélio Procópio está com a sua
Junta Comercial desativada por lalta de vogai, ocasionando, em decorrência, sérios transtornos aos
usuários, inclusive ])elo deslocamento para as cidades de Bandeirantes e/ou Londrina para o
atendimento dc seus interesses.

Toda a questão reside no falo qíie esse vogai, obrigatoriamente, tem que ser um
servidor público, não podendo ser simples funcionário da Associação Comercial, e diante disso,
atrelado ao interesse público, necessário se faz resolver o problema da melhor forma possível.

Diante dessa condição entende á.classe profissional envolvida que o ônus da
remuneração dessa vogai deverá ser suportada pelo município.

Contudo, a Lei Municipal 714/11, em seu arl. T, I, prevê que na cessão de
servidor público municipal, a responsabilidade pêlo ônus da remuneração do servidor ou
empregado cedido e dos respectivos ericaigos/sociais definidos em lei, ficará a cargo do
cessionário.

Assim, pai^a^ necessário '^è íaz a alteração dos termos da citada
Lei Municipal n*^ 714/11.

Dessa formaXctònio iV; \projeto com objeto benéfico à população,
esperamos contar com sua aprovaça^unãniN

Av. Minas Gerais, 301 - Fone: (43) 3520-8041 - CEP 86300-000
www.cornelicprocopio.pr.gov.br
procuradoriamcp@gmail.com
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PREilIlíURA DO MUMICÍPiO DE CORNÉLIO PROCÓPIO

SiTADOB® PARANÁ

CNPJ 76<S31.M/mi-70

PROJETO DE LEI N° 372/19

Data: 08/04/2019 i;

SÚMULA: Acrescenta alíneas ao inciso I, do art. 7" da Lei
Municipal n^ 714/09 e dá outras providências.

AMIN JOSÉ-:HANNÒUCHE, Prefeito do .Município de
Cornélio Procópio, Estado do Paraná, no uso das atribuições .que lhe são conferidas por lei,

FAZ SABER

a todos que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte:

LEI

Art. 1"- O incisdT,-do afjí 7° da Lei Municipal n" 714/09 fica
acrescido das seguintes alíneas, nos seguintes termos:.

'Art, 7" •

1.

a) A responsabilidade pelo ônus da remuneração do servidor
poderá ser do cedente, desde que para atuar em atividades on
projetos específicós, por interesse do município.

h) Todos os casos devét^o atender ao caput deste artigo,
mediante convpHO-^:^ o céssionário, contendo tal previsão."

Art. 2". Lei entrará «pi vigor na data de sua aprovação,
revogando-se as disposiçõe.s em contrário.

Gabiaèee do PivefcítA, (W Ue abril de 2019.

mió Jose

refeit

ClauÉdro

ProciiiAdor

igi Bernardo

^al dojViunicípio

Av. Minas Gerais, 301 - Fone: (43) 3520-8041 - CEP 86300-000
www.cornelioprocopjo.pr.gov.br
procuradonamcp(®gmail.com



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CORNÉUO PROCÓPIO
mADO m FAEUUtÂ

CHPJ mn-iMinmi-TO

PROJETO DE LEi N" 372/19

Exposição de Motivos

Senhor Presidente,

Senhores Vereadores,

Temos a honra de encaminhar p^ra apreciação dos nobre vereadores, o presenle
projeU) de lei, lendo por objeto acrescentar alíneas ao inciso I, do art. 7° da Lei Municipal n° 714/09
e dá outras providências ;

Tal alteração tem por escopo autorizar . 6 Executivo a ceder 01 (um) servidor
público municipal à Junta Comercial de Cornélio Pro.cópio. | .

•  • I

Como é sabido, o Município de Cornélio Procopio mantém convênio com a
Associação Comercial de Cornéüo Procópio visando o estimulo comercial para os empreendedores
dc nossa cidade, com conseqüente geração de etnprcgo e renda que, por cento, resultam no
aumento de arrecadação para Município.

Por outro lado, verifica-se que Município de Cornélio Procópio está com a sua
Junta Comercial desativada por falta de vogai, ocasiohando,í.em decorrência, sérios transtornos aos
usuários, inclusive })elo deslocamento para as cidades dé Bandeirantes e/ou Londrina para o
atendimento de seus interesses.

Toda a questão reside no fato que esse vogai, obrigatoriamente, tem que ser um
servidor público, não podendo ser simples funcionário da Associação Comercial, e diante disso,
atrelado ao interesse público, necessário se faz resolver o problema da melhor forma possível.

Diante dessa condição entende» !a classe ;profissional envolvida que o ônus da
remuneração dessa vogai deverá ser suportada pelo município.

1

Contudo, a Lei Municipal n® 714/11, em seu art. 7°, I, prevê que na cessão dc
servidor público municipal, a responsabilidade pelo ônus da remuneração do servidor ou
empregado cedido e dos respectivos encargos sociais definidos em lei, ficará a cargo do
cessionário.

Assim, paraf^ ̂  téçcssário sie faz a alteração dos lermos da cilada
Lei Municipal 714/11.

Dessa forma, v pj^tó com objeto benéfico à população,
esperamos contar com sua aprovaçt

Jos

refcitu
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CONVÊNIO

CONVÊNIO que entre si celebram a JUNTA
COMERCIAL DO PARANÁ - JUCEPAR e Associação
Comercial e Empresarial de Cornéllo Procópío -
ACECP, tendo como interveniente a Prefeitura
Municipal de Cornéllo Procópfo objetivando o
funcionamento da Agência Regional da JUCEPAR na
Cidade de Cornéllo Procópio.

A JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ - JUCEPAR, CNPJ ns 77.968.170/0001-99, entidade pública
criada pela Lei n" 32 de 02 de julho de 1892, transformada em Autarquia Estadual pela Lei n" 7.039 de
19 de outubro de 1978, com sede na Rua Barão do Serro Azul, 316, Centro, Curitiba, PR, CEP 80.020-
180, neste ato representada por seu Presidente, o Sr. ARDISSON NAIM AKEL, brasileiro, portador do RG
n2 377.575-5/PR, CPF n° 126.380.059-91, doravante denominada JUCEPAR e/ou CONVENIENTE, e a
Associação Comercial e Empresarial de Cornéllo Procópio - ACECP, CNPJ n" 75.384.065/0001-87, com
sede na Rua Amazonas, 21 - Centro,Cornélio Procópio, PR, CEP 86300-000, neste ato representada por
seu Presidente, Sr. Marcos Pedroso De Oliveira, brasileiro, portador do RG n" 38675494, CPF n°
576468649-00, doravante denominada CONVENIADA, com a interveniência da Prefeitura Municipal de
Cornélio Procópio, CNPJ: 76.331.941/0001-70, neste ato representada por seu Prefeito Municipal, Sr.
Frederico Carlos Carvalho Alves, brasileiro, portador do RG ns 4.695.645-1 e CPF ns 689.087.n9-00,
doravante denominada INTERVENIENTE, resolvem celebrar o presente CONVÊNIO firmado
exclusivamente para a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO REGISTRO PÚBLICO DE EMPRESAS MERCANTIS E
ATIVIDADES AFINS, de forma desconcentrada, consoante permissivo legal da Lei Federal nS 8.894, de
18 de novembro de 1994 e alterações posteriores. Decreto Federal n8 1.800, de 30 de Janeiro de 1996
e alterações posteriores. Lei Federal n" 8.666 de 21 de junho de 1993, e alterações posteriores, Lei
Estadual n^ 15.608, de 16 de agosto de 2007 e alterações posteriores; e demais disposições legais
aplicáveis à espécie, regendo-se o presente instrumento pelas Cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente CONVÊNIO visa propiciar as condições técnicas e legais para implementação da
parceria entre a JUCEPAR e a entidade CONVENIADA, com a interveniência da Prefeitura Municipal de
Cornélio Procópio, visando a Prestação de Serviços do Registro Público de Empresas Mercantis e
Atividades Afins, possibilitando a simplificação, desconcentração, desburocratização e rapidez dos
procedimentos relativos aos atos de registro e arquivamento na JUCEPAR, constituindo-se em estrutura
de impulso ao desenvolvimento sócio-econdmlco da reelSo onde se situa.

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS CARACTERÍSITICAS E CONDIÇÕES DE FUNaONAMENTO

A entidade CONVENIADA assume o encargo de ceder as instalações apropriadas ao pleno
funcionamento da AGÊNCIA REGIONAL e providenciar o que mais for necessário para a execução dos
serviços pertinentes, sem ônus para a JUCEPAR.

§ r - A entidade CONVENIADA, prestará os serviços atinentes ao objeto do presente convênio
dentro das atribuições previstas na Cláusula Quarta, uma vez preenchidos os requisitos mínimos do
ambiente para funcionamento de Agência Regional, abaixo transcritos:

a) Sala em andar térreo (preferencialmente), medindo no mínimo 50m^, para funcionamento
exclusivo da Agência Regional;

b) Identificação da Agência Regional com as logomarcas da JUCEPAR e do GOVERNO DO ESTADO;
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c) No mínimo 02 (dois) Relatores, um principal e outro substituto (exigência: servidor público
municipal, estadual ou federai);

d) Balcão de atendimento e local apropriado de espera para os usuários;

e) No mínimo 02 (dois) Microcomputadores com placa de rede e acesso a Internet;

f) No mínimo 01 (uma) Impressora Laser;

g) No mínimo 01 scanner (especificado tecnicamente pela Jucepar}, para digitalização de documentos
do sistema Empresa Fácil

h) No mínimo 02 (duas) linhas telefônicas = linhas diretas;

i) Perfuradora para os atos do Registro mercantil;

j) Leitor de Microfichas;

k) Chancelas com marca d'água e identificação da Agência Regional, nos moldes definidos pela
Jucepar;

1) Painel para fixação das Tabelas de Preços e Prazos, avisos/comunicados, horários de atendimento,
etc., em local visível aos usuários;

m) Móveis e utensílios necessários para o pleno funcionamento;

n) Sala individual para o Relator, com (01) um microcomputador (com placa de rede e acesso à
Internet com 01 (um) monitor de 23" ou 02 monitores), 01 (uma) Impressora Laser; e 01 (uma)
linha telefônica direta (preferencialmente);

As adequações e modernizações tecnológicas necessárias para a solução de continuidade dos
serviços prestados pela Agência Regional, poderão ser solicitadas pela Jucepar/Sede com antecedência
mínima de 30 (trinta) dias, sem ônus para JUCEPAR.

§ 2"^ - A entidade CONVENÍADA, atendendo o interesse público cederá tantos funcionários

quantos forem necessários à boa execução dos serviços, proporcionalmente ao volume dos mesmos,

suportando, outrossim, as despesas e os encargos àqueles devidos, especialmente os de natureza
salarial, e os reflexos decorrentes de natureza trabalhista, previdendárla, securitária e tributária, sem

ônus para Junta Comercial do Paraná.

§ 3" Os funcionários e colaboradores colocados ã disposição da Agência Regional pela entidade
CONVENÍADA, não terão qualquer vínculo emprpgatírin rom a Junta Comercial do Paraná.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA CEDÊNCIA DE RELATORES E FUNCIONÁRIOS PARA ATUAREM NA

AGÊNCIA REGIONAL DA JUCEPAR

A execução dos serviços pertinentes ao Registro Público de Empresas Mercantis e Atividades Afins
ocorrerá por intermédio de servidor público municipal, estadual ou federal, indicado com cessão do

órgão de origem, sem ônus a JUCEPAR. o qual deverá necessariamente possuir comprovados

conhecimentos de Direito Comercial e Registro Mercantil, visando proferir decisões em processos

sujeitos ao regime singular previstos na Lei Federal n.s 8.934/94. devendo tal servidor ser designado por

ato do Presidente da JUCEPAR, consoante o artigo 42, parágrafo único da Lei n.s 8.934/94.

§ 1® - No mínimo 02 (dois) Relatores, um principal e outro substituto; j

§ 25 - Os relatores e os funcionários designados deverão participar de treinamentos específicos j'
em suas áreas de atuação, ministrado por técnicos da Jucepar/Sede, mediante certificação pelo ■,
Secretário Geral da JUCEPAR, com carga horária mínima de 80 (oitenta) horas, o que lhe comprovará a \
aptidão para execução dos serviços na Agência Regional. ^

CLÁUSULA QUARTA - DOS ATOS PRATICADOS PELOS RELATORES



Os atos sujeitos ao regime singular, consoante a Lei Federal n.s 8.934/94, compreendem todos
aqueles sujeitos a registro ou arquivamento, pertinentes aos empresários e sociedades empresárias,
excetuando-se os atos ditos de decisão colegiada, conforme previsão da Lei n.® 8.934/94, artigo 41, 1,
"a", "b" e "c", estes a cargo dos membros do Conselho de Vogals da JUCEPAR, quais sejam:

a) Constituição de Sociedades Anônimas, bem como das Atas de Assembléias e demais atos relativos
a esta espécie societária;

b) Referentes à incorporação, fusão e cisão de empresas mercantis;

c) Constituição e alterações de consórcios e de grupos de sociedades, conforme previsão da Lei n.ô
6.404, de 15 de dezembro de 1976, e alterações;

Parágrafo Único - Toda a documentação proveniente do Poder Judiciário terá obrigatoriamente
seu protocolo na Jucepar/Sede, devido aos prazos estipulados pelos Juizes, sendo assim, estes casos
poderão ser enviados com urgência a sede via CONVENIADA, com a devida ciência do oficial de justiça
certificando que o funcionário nega-se assinar, por não ter representatívidade de recebê-la.

CLÁUSULA QUINTA - DAS RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES DA AGÊNCIA REGIONAL

Compete à AGÊNCIA REGIONAL da JUCEPAR;

1) Efetuar o protocolo dos documentos submetidos a registro na Agência Regional e dos
requerimentos de certidões, registro de livros mercantis ou outros serviços tarifados, depois de
verificado o devido pagamento das taxas alusivas aos mesmos;

2) Realizar o exame prévio, formal e instrumental de documentos sujeitos à decisão singular para
registro e arquivamento, na forma da legislação em vigor;

3) Digitalizar os documentos a serem protocolados (Empresa Fácil) e realizar as inserções no sistema,
imediatamente após a entrada dos documentos na Agência;

4) Receber, protocolar, emitir e conferir certidões simplificadas, efetuando a entrega aos requerentes,
nos prazos estabelecidos pela Jucepar;

5) Receber, protocolar, remeter à Jucepar/Sede, pedidos de certidões especificas e de Inteiro Teor;

6) Entregar aos interessados as certidões expedidas pela Junta Comercial que tiverem sido requeridas
por intermédio da Agência Regional;

7) Formular exigências nos processos de decisão singular quando estes confrontarem com a legislação
pertinente;

8) Efetuar o deferimento dos processos de regime singular, de acordo com a legislação vigente e
conforme as normas estabelecidas pela Jucepar;

9) Efetuar a autenticação de documentos de regime singular, deferidos, mediante numeração
conforme normas e procedimentos adotados, com a conseqüente devolução ao usuário das vias
que lhe couberem, quando for o caso;

10) Todos os documentos protocolados na Agência Regional deverão ser inseridos nos Sistemas \/
"SIARCO" e "EMPRESA FÁCIL" (ou outros que porventura venham a substituí-los), imediatamente
após sua entrada, bem como realizar todos os andamentos posteriores;

11) Efetuar o cadastramento dos processos deferidos na Agência, no Sistema SIARCO ou outro que
porventura venha a substituí-lo, em até 24 horas;

12) Encaminhar à Jucepar/Sede, os documentos originais aprovados e autenticados em regime
singular, acompanhados de listas de remessa, bem como dos demais documentos sujeitos ao
regime ordinário, para sua análise, arquivamento e andamentos posteriores;



13) Receber documentos devolvidos pela Junta Comercial em razão das exigências formuladas e,
novamente, remetê-los à Jucepar/Sede, tão logo satisfeitas as mesmas pelas partes interessadas;

14) Devolver às partes as vias de documentos após o respectivo registro, anotação, cancelamento ou
arquivamento pelo órgão competente da Junta Comercial, quando se tratar de sistema
"SIARCO/Integrador";

15) Receber requerimentos de registro dos documentos de escrituração mercantil das empresas (livros
mercantis), efetuando o protocolo no sistema "SIARCO", sua análise e deferimento e andamentos,
quando não confrontar com a legislação vigente, ou proferir as exigências necessárias, devolvendo
ao final, os livros autenticados ou "em exigência" (quando for o caso), aos requerentes;

15) Manter sob controle o encaminhamento e recebimento de documentos à Jucepar/Sede, sempre
utilizando-se de "listas de remessas";

17) Manter sob sua responsabilidade a guarda dos documentos, carimbos, perfuradores, papeis de
segurança e outros, de utilização exclusiva da Jucepar/Agência Regional;

18) Encaminhar mensalmente à Jucepar/Sede, relatórios contendo toda a movimentação dos
processos na Agência Regional no período, constando valores individualizados e totais dos serviços
prestados, através do preenchimento de planilhas previamente definidas pela Jucepar, anexando
os respectivos comprovantes dos protocolos dos serviços, bem como "Declaração" de que todos os
procedimentos relativos aos processos informados nos relatórios encontram-se finalizados;

19) Arcar com todas as despesas de manutenção da Agência Regional, com exceção dos serviços de
malotes, links de comunicação e materiais de segurança (etiquetas padronizadas, folhas para
impressão de certidões), bem como arcar com todas as despesas com transporte,
hospedagens/aiimentaçâo/outras, dos Relatores e/ou atendentes, quando convocados para
participarem de treinamentos. Seminários, Encontros, Reuniões, etc., promovidos pela Jucepar.

20) Encaminhar mensalmente à Jucepar/Sede, relatório detalhado das despesas arcadas pela Entidade
Conveniada para a manutenção da Agência Regional, acompanhado de cópias dos respectivos
comprovantes das despesas, cujos originais deverão ficar à disposição da Jucepar e do Egrégio
Tribunal de Contas do Paraná, para fins de Auditorias, sempre que solicitado;

21) Observar e fazer cumprir as disposições contidas na Lei Federal n° 8.934/94, no Decreto Federal n"
1.800/96, nas Instruções Normativas expedidas pelo Departamento de Registro Empresarial e
Integração — DREI, nas Resoluções, Portarias e Ordens de Serviços expedidas pela JUCEPAR, já
existentes ou que venham a ser criadas, assim como as demais disposições contidas neste.

22) Afixar em local de livre acesso e plena visibilidade aos usuários, tabelas de preços, prazos, avisos e
comunicados, além de números telefônicos (Agência e Sede-Curitiba), bem como endereços de
correio eletrônico para prestação de esclarecimentos, inclusive da Ouvidoria da Jucepar;

23) Assumir Integral e exclusiva responsabilidade, no que diz respeito às obrigações fiscais, decorrentes V /
deste CONVÊNIO, como também as obrigações trabalhistas, previdenclárias e de acidente de
trabalho, e demais encargos sociais;

24) Assumir a responsabilidade Civil, e responder pela boa execução dos serviços conveniados, bem
como se responsabilizar por quaisquer danos, prejuízos ou desvios causados por seus funcionários,
a título de dolo ou culpa, na prestação de serviços do Registro Público de Empresas Mercantis e
Atividades Afins para a JUCEPAR. obrigando-se a reparar, indenizar ou substituir, num prazo de 30
(trinta dias), sob a pena de descontar dos repasses mensais. Responderá também, por qualquer
dano ou prejuízo que venha ocorrer em caso de falsificação de documentos causado por seus
funcionários;

25) Responder por qualquer recolhimento tributário indevido, e por quaisquer infrações fiscais
cométidas, decorrentes da execução do objeto conveniado. Na hipótese de qualquer reclamatóría

V



trabalhista contra a JUCEPAR pelos seus funcionários, a Conveniada deverá comparecer
espontaneamente em Juízo, reconhecendo sua verdadeira condição de empregadora e substituir a
JUCEPAR no processo até o final do julgamento, respondendo pelos ônus, diretos e Indiretos de
eventual condenação. Esta responsabilidade não cessará após o término ou rescisão do Convênio;

26) A Conveniada não poderá sub-empreitar a totalidade dos serviços objeto deste Convênio. Qualquer
sub-empreitada parcial só poderá ser feita com prévia autorização escrita por parte da JUCEPAR,
permanecendo a Conveniada, com a integral responsabilidade pela execução dos serviços;

27) Zelar pela boa e completa execução dos serviços conveníados e facilitar, por todos os meios ao seu
alcance, e ampla ação FIscalizadora da JUCEPAR, atendendo prontamente as observações e
exigências que lhe foram apresentadas;

28) Atender e respeitar, os prazos, as normas e horários fixados pela JUCEPAR, estes compreendido
entre às 09h00min às 12hCX)min e IBhOOmin às IShOOmin, de segunda à sexta-feira;

CLÁUSULA SEXTA - DAS ATRIBUIÇÕES DA JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

Compete à JUCEPAR:

1) Manter apoio técnico e administrativo permanente à entidade CONVENIADA, inclusive quanto à
atualização técnica, institucional e procedimental, bem como treinamento e aperfeiçoamento
profissional do servidor público encarregado da análise de deferimento dos processos objeto de
registro singular.

2) Manter os equipamentos de informática que se mostrarem necessários à efetiva interação
procedimental entre o seu local de prestação de serviços de Registro Público de Empresas
Mercantis e Atividades Afins e a Jucepar/Sede, em Curitiba, Paraná;

3) A Jucepar fiscalizará os serviços executados na Agência Regional, uma vez por ano em período
aleatório, através de funcionário credenciado pelo Gabinete da Presidência, o qual verificará o
cumprimento do convênio e a obediências as normas estipuladas;

4) A ação ou omissão total ou parcial da fiscalização da JUCEPAR não excluirá a Conveniada da total
responsabilidade pelos encargos e serviços que são de sua atribuição e competência, na forma da
legislação em vigor;

5) Efetuar os repasses provenientes dos serviços executados na Agência Regional, em até 10 dias do
recebimento e conferência dos relatórios de arrecadação;

6) Certificar o treinamento efetuado por técnicos da Jucepar/Sede, aos funcionários cedidos sem ônus
para JUCEPAR, pelos órgãos Públicos Municipal, Estadual ou Federal ou pela Entidade Conveniada;

7) Manter serviço de Malote com as entidades conveniadas, para fins de tramitação dos documentos
entre a Jucepar/Sede e a Agência Regional;

8) Comunicar às Entidades Conveniadas todas e quaisquer alterações procedimentais, de legislação
ou de sistemas informatizados em utilização, visando à uniformização dos procedimentos em todo
o Estado;

9) Realizar Seminários, Encontros, Palestras, visando a troca de experiêndas e a atualização continua
das atividades do Registro Público de Empresas Mercantis, ao menos uma vez por ano;

10) Manter Departamento/Setor de atendimento às demandas das Agências Regionais, na
Jucepar/Sede em Curitiba, com pessoal técnico, que responda as dúvidas e questionamentos ou
faça o encaminhamento das demandas aos Setores correspondentes, cobrando destes os retornos
para os encaminhamentos aos solicitantes.

Ü



11) Realizar a verificação e conferência dos processos analisados e deferidos nas Agências Regionais,
por amostragem^ elaborando relatórios de controle de qualidade, visando à uniformização dos
procedimentos;

CLÁUSULA SÉTIMA - DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO DAS TAXA DOS SERVIÇOS
PRESTADOS

As taxas dos serviços a serem protocolados na Agência Regional deverão ser recolhidas,
obrigatoriamente, através de Guias de Arrecadação próprias da Jucepar ou do Governo Federal (quando
se tratar de DARF), e por ocasião da recepção da documentação, a Agência Regional deverá verificar a
espécie de serviço solicitado e o pagamento correto das taxas, exigindo o seu comprovante original.

§ 12 - Os comprovantes de pagamento do preço estadual e federal (quando assim for exigido)
deverão guardar perfeita Identidade no que diz respeito à descrição, ao código e ao valor do ato a ser
protocolizado.

§ 22 - Os comprovantes dos pagamentos dos serviços deverão ficar anexados aos processos de
registro, alteração ou extinção de empresas, sendo encaminhados à Jucepar/Sede, para fins de
arquivamento.

§ 32 - Os comprovantes dos pagamentos de outros serviços realizados pela Agência Regional, que
não gerem arquivamento, deverão ser arquivados cronologicamente, juntamente com seu
requerimento, na própria Agência Regional, por um período mínimo de 12 (doze) meses.

§ 42 - Fica expressamente proibido o recebimento de valores em espécie, por parte funcionários,
colaboradores e/ou relatores de processos atuantes na Agência Regional, para a protocolização de
processos ou requerimentos, sob pena de instauração de procedimento administrativo para apuração

de responsabilidades.

§ 52 - Em nenhuma hipótese poderá ser aceito nas Agências Regionais, processos ou
requerimentos sem o recolhimento prévio das taxas devidas, comprovadas documentalmente.

CLÁUSULA OITAVA - DOS REPASSES DA JUCEPAR PARA A AGÊNCIA REGIONAL PELA
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DO REGISTRO MERCANTIL

Para adequar o termo de CONVÊNIO firmado às novas regras de distribuição de processos do
Registro empresarial fixadas pelo sistema implantado e vinculado à REDESIM, nos termos do Decreto n?
4798/2012/PR, da resolução n- 11/2014/SEIM e ainda da Portaria n2 18/2015 do Gabinete da
Presidência da JUCEPAR, acorda-se:

Das taxas de execução dos serviços do Registro do Comércio, a JUCEPAR repassará à entidade
CONVENIADA, mensalmente, mediante apresentação de relatórios e comprovantes dos serviços
prestados, uma parte dos valores, por tipo de serviço, conforme Tabelas de Preços oficiais da Autarquia
definidos em Resolução aprovada em Reunião do Conselho de Administração da Jucepar.

§ 12 - Sistema Empresa Fácil/Redesím (ou outro que venha a substituí-lo): 50% (cinqüenta por
cento) dos valores de repasse recolhidos serão destinados à entidade mantenedora da Agência Regional
onde os processos forem protocolados, e os 50% (cinqüenta por cento) dos valores de repasse serão
destinados à entidade mantenedora da Agência Regional em que os processos forem efetivamente
analisados.

§ 22 - Certidões /Livros Mercantis: Caberá à entidade mantenedora da Agencia Regional, o repasse
de 100% do valor de repasse definido em Tabela de Preços, relativo aos serviços de emissão de certidões
(quando a certidão tenha sido protocolada e emitida na própria Agência) e ao registro de livros
mercantis (exceto livros digitais);
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§ 39 - Sistema Siarco/lntegrador (ou outro que venha a substituí-lo): Nos casos de processos
protocolados e analisados na própria Agência, caberá à entidade mantenedora da Agencia Regiona ,
100% dos valores de repasse definido em Tabela de Preços Oficial da Jucepar;

§ 49 - Os recursos provenientes da prestação dos serviços deverão ser comprovadamente
utilizados, obrigatoriamente na Agência, visando o oferecimento de serviços de qualidade, com a
agilidade necessária e com pessoal capacitado.

CLÁUSULA NONA - DAS ATRIBUIÇÕES DA INTERVENIENTE

A Prefeitura Municipal de Cornélio Procópio, na qualidade de interveniente, representado por
seu Prefeito Municipal, qualificado neste termo, caberá a responsabilidade pela cessão de servidores,
para o exercício das funções de Relatores (Titular e Suplente) da Agência Regional ora tratada, nos
termos da cláusula terceira do presente.

§ 19 - o interveniente está ciente e anui com as atribuições relativas à cessão do servidor, sua
lotação no local da agência regional e demais obrigações funcionais do mesmo.

§ 22 - o interveniente informará antecipadamente a JUCEPAR, em caso de eventual substituição
do servidor designado para as funções de Relator, independentemente do motivo.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA DOCUMENTAÇÃO A SER APRESENTADA, PARA FINS DE RENOVAÇÃO
DE CONVÊNIO E/OU ABERTURA DE NOVA AGÊNCIA REGIONAL

A entidade CONVENIADA deverá apresentar para a JUCEPAR, em originais ou em fotocópia
autenticada, os documentos abaixo elencados:

•  Certidão expedida pelo CARTÓRIO da sede do registro da Entidade Conveniada, na qual
constem as Informações essenciais para a JUCEPAR. tais como: Nome Empresarial, CNPJ, Endereço
Completo da Entidade, Relação Nominal da Diretoria com seus Respectivos Cargos, Vigência do Mandato
da Diretoria e a descrição da Ata na qual ocorreu o registro;

•  Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ,

Certidão Negativa de Tributos e outros Débitos Municipais, expedido pela Prefeitura
Municipal do domicilio ou sede da entidade Conveniada, demonstrando situação regular no
cumprimento dos encargos sociais instituídos por Lei (artigo 29, Inciso III da Lei n^ 8.666/93 e alterações
posteriores), dentro do orazo de validade.

•  Certidão Negativa de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual, expedido pela
Secretaria de Estado da Fazenda, demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais
instituídos por Lei (artigo 29, Inciso lii da Lei n9 8.666/93 e alterações posteriores), dentro do prazo de
validade.

•  Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Divida Ativa da União,
Portaria RFB/PGFN ns 1751 de 02/10/2014. demonstrando situação regular no cumprimento dos
encargos sociais instituídos por Lei (artigo 29, Inciso III da Lei ns 8.666/93 e alterações posteriores),
dentro do prazo de validade.

•  Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Sen/iço (CRF),
demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por Lei (artigo 29,
inciso IV da Lei ns 8.666/93 e alterações), dentro do prazo de validade.

•  Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a
apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho,
aprovada pelo Decreto-Lei n® 5.452, de de maio de 1943, dentro do prazo de validade.

•  (Lei ns 12.440, de 07 de julho de 2011 - acrescenta o titulo Vll-A à CLT, para instituir a
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, e altera a Lei 8.666, de 21 de março de 1993).
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Se discordar das penalidades que porventura lhe tenham sido aplicadas, poderá a Conveniada
apresentar o pedido de recurso, sem efeito suspensivo à autoridade competente através da que lhe
tenha dirigido a respectiva notificação, desde que o faça devidamente fundamentado e dentro de 05
(cinco) dias úteis a contar do recebimento da notificação.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA • DA CIRCUNSCRIÇÃO

Os processos das empresas sediadas na área de circunscrição da entidade CONVENIADA não ficam
adstritos àquela, ficando a critério do usuário, para fins de protocoio de documento e instrumento de
escrituração, a escoiha da Jucepar/Sede ou de qualquer outro ponto de atendimento no território do
Estado do Paraná.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - RESCISÃO

A rescisão unilateral do presente instrumento de convênio, por qualquer das partes, não ensejará
o direito a qualquer espécie de ressarcimento ou indenização.

§ 12 - Qualquer das partes poderá, independentemente de causa e a seu Juizo exclusivo, rescindir
este convênio durante sua vigência, mediante notificação prévia a outra parte com antecedência mínima
de 30 (trinta) dias.

§ 22 - Por ocasião do encerramento das atividades da Agência Regional, mantidas pela

Conveniada, está deverá disponibilizar imediatamente todo o material utilizado em suas funções para a
Jucepar/Sede, a quai deverá receber, conferir e certificar a baixa de responsabilidade da Conveniada
com a Agência Regional.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA

O presente CONVÊNIO terá vigência por 60 (Sessenta) meses, contados a partir da autorização,
conforme Decreto Estadual n.2 4189 de 25 de maio de 2016, podendo no interesse da Administração,
ter a ampliação do objeto do convênio e a prorrogação de seu prazo de vigência, sendo formalizadas
mediante Termo Aditivo, desde que satisfeitos os requisitos dos Artigos 141 e 142, da Lei Estadual n2
15.608, de 16 de agosto de 2007 e na Lei Federal n2 8.666/93 e suas alterações, hipótese em que as
partes deverão se manifestar por escrito no mínimo 30 (trinta) dias antes do período em vigor, e poderá
ser rescindido, no que couber com base no disposto pelos Artigos 78 e 79 da mesma Lei, e neste

Convênio.

CLÁUSUU DÉCIMA QUINTA - DA PUBLICAÇÃO

A JUCEPAR providenciará a publicação resumida do presente CONVÊNIO no Diário Oficial do
Estado, cuja vigência será de 60 (sessenta) meses, contados a partir da autorização, conforme Decreto
Estadual n.2 4189 de 25 de maio de 2016.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DOS RECURSOS FINACEIROS

A despesa decorrente do cumprimento deste Convênio, ocorrerá às expensas na conta de verba

orçamentária da JUCEPAR - Dotação Orçamentária: 2734.23125404.048 - 3390.3979 - Fonte 250
(recursos próprios).

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA • DOS VÍNCULOS COM EXECUTANTES

O presente CONVÊNIO compreende somente a Prestação de Serviços do Registro Público de
Empresas Mercantis e Atividades Afins, não estabelecendo qualquer vínculo empregatícío com o
pessoal que os executa, correndo por conta da Conveniada o pagamento da mão-de-obra e seus
encargos sociais.

§ 12 - Se durante a vigência dos convênios, a JUCEPAR for acionada judicialmente por qualquer
motivo decorrente dos serviços contratados, inclusive e principalmente por débitos trabalhistas e/ou
preyidenclários, poderá efetuar os descontos dos eventuais créditos da conveniada, que a seu critério
julgue suficiente para cobrir custos de uma possível condenação, bem como das custas processuais.
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§ 29 - Caso o desconto referido no item anterior se mostre insuficiente face a uma efetiva
condenação, a conveniada faltosa continuará responsável pela diferença, até plena satisfação da Junta
Comercial do Paraná.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DO FORO

As partes convenientes elegem, de comum acordo, o Foro da Comarca de Curitiba, Capital do
Estado do Paraná, para dirimir, quaisquer questões judiciais ou extrajudiciais, resultantes das obrigações
reciprocas neste CONVÊNIO ou dele decorrentes, com expressa renúncia de qualquer outro por mais
privilegiado que seja.

E, por estarem de acordo com as cláusulas e condições estipuladas no presente instrumento
lavrou-se o presente CONVÊNIO em 03 (Três) vias de igual teor e forma e para um só efeito, que depois
de lido, conferido e assinado pelos convenientes, e ainda pelas testemunhas abaixo subscritas.

Curitiba, 29 de março de 2016.

ARDISSON NAIM AKEL

Junta Comercial do Paraná

Presidente

/ N

^  V ^ Á  ,x._

Marcos Pedroso De Oliveira

Associação Comercial e Empresarial de Cornéíío^
Procópio
Presidente

Testemunhas

1) Nome

R.G.n

efono

3) Nome: / PR - 042483 / 0-4
R.G. n9: NQoor^ador do

AdmiiTislr^.ão e Finanças

—FrededcQ_CàilDsXarvalho Alves
—^iFafeitura-Wlunicipai de Cornélio Procópio

Prefeito 1

2) Nome:^^!}4fe^d**^:5f A Cti/l
R.G. n9: 6

// / /:
/ // - , 1/

fVynjiM
4yNome:

R-G. ns; Bruno Furckolt' Gonijaives
RG 3.713 632-11
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Li;i N"7N/I I

05/10/11

SUiVlULA: Regulamenta a cessão de servidor público
municipal da Administração Direta. Autarquias e
Fundações Municipais do Poder E.xecutivo c dá outras
pro\ idências.

AMIN .lO.SK lIAiN.NOUCHE, PreleifíÀdo Município de Cornéiio
Procópio. Estado do Paraná, usando das atribuições que lhe são conleri^W por lei. e considerando o
disposto no art. 185. da Lei Municipal n" 216/94. de 14 de novembro de l^i

FAZ .SAREU

a todos que a Câmara Municipal aprovi>u c cu sanciono a segninle

LEI

S.\NC.\()

nc.sla (iatii a l.ci ii°7!4/l l

('. fnArónio. U5counil)ro

'fclcild

(A Pi TU IA) I

DA.S DISPO.SICÒE.S GERAIS

Art. I". O servidor público estável da Administração Direta, das Autarquias e
das Fundações do Poder Executivo Municipal poderá ser cedido para ter exercício em outro orgão ou
entidade dos Podercs da União, dos Eslado.s. do Distrito Federal, nas seguintes hipóteses:

I  - para exercício de cargo cm comissão ou lunção de contiança.
II - para atender a lermos de convênio de cooperação mútua Inmado com

órgão ou entidade dos Podercs da União, dos hstados. do Distrito Fedeial, _ , ,
III - para atender a termos de convênio de cooperação mutua firmados entre a

.Administração Direta e a Indireta do Município;
IV - em casos previstos em leis específicas.
V - cjuando há concordância do servidor ou que o mesmo tenha requerido a

cessão.

Av. Minas Gerais, 301 - Fonel: (43) 3520-8000 - Fax: (43) 3520-8021 -lSB^6300-000
emaii: cornelioprocopio@cornelioprocopio.pr.gov.br - www.corneliopro0Qpte.pr.gov.br
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^ r\ Não será penniiidn a cessáo cie servidor:
I  - iiivesiido excliisivanieme em cargo de provimcnlo cm comissão ou em

lunçào pública lemporária;
II - que ainda náo cumpriu o período de esiãgio probatório;
III - contra o qual tramita processo administrativo disciplinar ou sindicância

administrativa.

§ 2". Para Uns de aplicavâo do disposto na parte tlnal do inciso 1 do § T deste
artiízü. não poderá haver a cessão de ocupantes de lunção publica temporária designados para
prouramas e projetos especiais ptira atendimento das demandas decorrentes dos incisos 1 e 11 do caput
deste artigo, e vice-versa.

.\rt. 2". Para fins desta Lei considera-se:

I  - ce.ssão: ato autorizativo para atendimento de uma das situações previstas
no art. 1*^, cm que o servidor público municipal presta serviço em órgão diverso, sem alteiação da
lotação no órgão de origem:

II - cessionário: o õreão ou entidade onde o servidor irá e.xercei suas
atividades:

III - cedentc: o órgão vu entidade de origem e lotação do servidor cedido.

Art. 3". Ü convênio de cooperação mútua que vier a ser firmado para os fins
do inciso II do art. 1°, .será a pra/o certo e para nm determinado, prorrogável por uma unica vez.
e deverá prever, entre outros, necessariamente:

I - a responsabilidade do cessionário pelo ônus da remuneração do servidor ou
emprciiado cedido e dos respectivos encargos sociais dellnidos em lei:

II - o pra/.o de s igcmcia da cessão e a possibilidade ou não de sua prorrogação
ou renoN ação:

III - o número de ser\ itlores objeto da cessão:
IV - a descrição das funções que se pretende que sejam e.xercidas por servidor

cedido no órgão cessionário: . , i • j .
V - a responsabilidade do cessionário para informar nos prazos estabelecidos;
a) o horário de trabalho do servidor e as funções que o mesmo e.xerce.
b) o horário de funcionamento do orgao cessionário,
c) as eventuais alterações cadastrais do servidor, tais como endereço, telefone.

estado civil; , . ..
d) os cNcntos relacionado.> á matcrimladc c a paternidade, n licem,a para

tratamento de saútlc e ao acidente de trabalho, se loi o caso. , , • ».< • • i o
c) as ausências ao trabalho de que trata o art. 183 e ss. da Lei Municipal n

216/94, por motivo de falecimento dos parentes ou dependentes, alistamento eleitoral, doação de
sangue, tribunal do júri e outros serviços obrigatórios por lei;

f) os períodos de recesso, quando houver, na unidade em que o seividor
preslarsorvivos; ^ neccssidmie <lc suspensão do gozo dos

mesmas: . . • i ..

h) a eventual prática de iniraçòes disciplinare^pelo seividoi.
i) as avaliações de desempenho definivlas em líHX

Av. Minas Gerais, 301 - Fonel: (43) 3520-8000 - Fax. (43) 3520-8021
email; cornelioprocopio@cornelioprocopio.pr.gov.br - w\A/w/.corneliopro
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VI - a responsabilidade do cessionário, por zelar pela assiduidade e pelo
cuniprinienio da jornada de trabalho do servidor, informando eventuais faltas injuslit içadas;

Vil - a |D0ssibilidade de ser requisitada a devoluçíío de ser\'idores cuja cessüo
fora autorizada quando assim o exigir o interesse público e. especialmente, por motivo de reduzido
quadro de pessoal do órgão ou entidade cedenie ou de indisponibilidade linanceira e orçamentária.

§  1". Salvo disposição em contrário, incluem-se no conceito de remuneração
as vantagens como adicional por tempo de ser\iço. gratilicaçào natalina, auxilio-alimentaçao. lérias e
seu respectivo adicional, entre outras lixadas em lei.

^ 2*^. Para os fins da licença para tratamento de saúde e por acidente de
trabalho, somente produzirão efeitos válidos os atestados médicos submetidos, em até 02 (dois) dias
úteis, à análise do médico revisor do ser\iço de segurança e medicina do trabalho oficial do
Município, sob pena de não serem aceitos fora desse prazo e serem consideradas como íaltas
injustificadas as ausências ao trabalho.

§ .V\ O descumprimento das hipóteses previstas nos incisos V e VI deste
artigo será causa para extinção da cessão, devendo o servidor cedido apresentar-se ao seu órgão de
origem após notificação.

§ 4". O não atendimento da notificação de que trata o ij 3^^ provocará a
suspensão do pagamento da remuneração.

§ .S'\ fica o setor competente das entidades referidas no art. T, responsável
pelo cumprimento das determinaçòes contidas nos 2" a 4" deste artigo.

Art. 4". A cessão de servidor municipal não será autorizada quando for
contrária ao interesse público e. especialmente, por motivo de reduzido quadro de pessoal do órgão ou
entidade cedente ou de indisponibilidade financeira e orçamentaria.

Parágrafo único. Poderá ser requerida a devolução de servidores cuja cessão
fora autorizada quando assim o exigir o interesse público e. especialmente, por motivo de reduzido
quadro de pessoal do órgão ou entidade cedente ou ile indisponibilidade financeira e orçamentária.

( APÍ riiLO 11

I)O.S IMiOCfDIMf.NTOS

.Seção I

Da cessão para atender a termos de convênio de cooperação mútua lirmado
com óruão ou entidade dos Poderes da União, dos Lstados. do Disti ito fedeicd.

Art. 5". .A cessão para atender a termos de convênio de cooperação mútua
firmados com órgão ou entidade dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Fedeial, deverá ser
formalizado mediante requerimento a que se refere o ANEXO desta Lei, devidamente protocolado.

§  1". O requerimento seguirá para o órgão de pessoal, a fim de que seja
efetuado o levantamento da situação funcional do servidor e ainda:

I - a quantidade de férias não gozadas ou su.Apcnsas do servidor, se for o caso,
II - a iornada do cargo de que o servidor lor tiuiiar;
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- se o scrviílor se encontra ou não em gozo de alguma iicençaj bem como
outras informações pertinentes.

§ 2". Efetuado o le\aniamenio de que trata o § P deste artigo, órgào de
pessoal emitirá parecer sobre o atendimento ou nào dos requisitos de:

I - prévia e.xistcMicia tle convênio e se este se encontra em vigor;
II - cumprimento do estágio probatório:
II I - trâmite ou nào de e\entual processo administrativo disciplinar ou

sindicância em face tio servidor:

IV - compatibilidade entre as atribuições do cargo de que o servidor é titular e
as funções que serào e.xercidas no órgào cessionário, bem como compatibilidade da jornada de
trabalho;

V - eventuais pendências de consignação.

3". Após parecer do órgào de pessoal, o órgào de lotaçào do servidor se
manifestará sobre a conveniência ou nào da ces.sào. observado o que dispõe o art. 4° desta Lei, e se há
disponibilidade orçamentária e financeira.

.\it. 6". .A cessào dar-se-á mediante decisão final do Chefe do Poder

E.xecutivo e respectiva publicação de Portaria no tagat» de imprensa oficial do Município.

Seção il

Da cessão para Exercício de Cargo em Comi.ssão ou Eunção de Confiança

.Art. 7". .A cessào para exercício de cargo em comi.ssào ou função de
confiança será precedida de convênio entre o órgào cedente e o cessionário, o qual deverá prever, entre
outros, nece.ssariamente:

I  - ;i res|tonsabilidade do cessionário pelo ônus tia remuneração tio ser\ itior ou
empregado cedido e dos respectivos encargos sociais dellnidos em lei;

II - o prazo de vigência da cessào e a possibilidade ou nào de sua prorrogação
ou renovação;

III - a possibilidade tle ser requisitada a devolução de servidores cuja cessào
fora autorizada quando assim o exigir o iniere.sse público e. especialmente, por motivo de reduzido
quadro de pessoal do órgào ou cntitlade ccdentc ou de indisponibilidatie financeira e orçamentária.

■Art. S". O convênio tle que trata esta Seção ainda disporá sobre:
I  - a responsabilidade do cessionário para informar nos prazos estabelecidos:
a) o horário de trabalho do servidor e as funções que o mesmo exejrce;
b) o horário de funcionamento do órgào cessionário;
c) as eventuais alterações cadastrais do servidor, tais como endereço, telefone.

estado civil;
(I) os eventos relacionados à maternidade e ã paternicUide. á licença para

tratamento tle saúde e ao acitiente de trabalho, se tor o caso:
e) as ausências ao trabalho tle que trata o arts. 183 e ss. da Lei n° 214/94. por

motivo tle faleeimentt) dos parentes ou (.lepeiulentes. alistamento eleitoral. tk)açào de sangue, tribunal
do júri e outros serviços obrigatórios por lei;

f) os períodos de recesso, quando hou\ er. na ^iii^idade em que o servidor
prestar serviços;
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g) O período de gozo dc férias e a necessidade de suspensilo do gozo das
mesmas;

h) a evenlua! prática de infrações disciplinares pelo servidor;
i) as avaliações de desempenho definidas em lei.

peloII - a responsabilidade do cessionário [lor zelar pela assiduidade e
cumprimento da jornada de trabalho do servidor, informando eventuais faltas injusiiricadas.

§ r\ Salvo disposição em contrário, incluem-se no conceito dc remuneração a
(.]ue se refere o eapui deste artigo, vantagens como adicional por tempo de .serviço, gratificação
natalina, auxilio-alimentação. férias e seu respectivo adicional, entre outras fixadas em lei.

§ 2'-\ Para os fins do § I". na licença para tratamento de saúde e por acidente
de trabalho, somente produzirão efeitos válidos os atestados médicos submetidos, cm ale 02 (dois) dias
úteis, à análise do médico revisor do serviço de segurança e medicina do trabalho oficial do
Município, sob pena de não serem aceitos fora ilesse prazo e serem consideradas como faltas
injustificadas as ausências ao trabalho.

§ 3". O pedido de cessão referido neste artigo deverá ser formalizado
mediante requerimento a que se refeie o A.NEXO desta Lei. devidamente protocolado e dirigido ao
órgão de pes.soal. a fim de que seja efetuado o levantamento da situação funcional do servidor e
emitido parecer sobre o atendimento ou não dos requisitos de:

I - prévia existência de con\ énio e se este se encontra em vigor;
II - cumprimento do estágio probatório:
III - trâmite ou não de eventual processo administrativo disciplinar ou

sindicância em face do servidor:

IV - eventuais pendências de consignação.

§ 4". Após parecer do órgão de pes.soal. o órgão de lotação do servidor se
manifestará .sobre a conveniência ou não da cessão, observado o que dispõe o art. d'' desta Lei se há
disponibilidade orçamentária e financeira.

§ 5L A cessão dar-se-á mediante deci.são final do Chefe do poder Executivo e
respectiva publicação de Portaria no órgão de imprensa oficial do Município.

CAPI I IJLO m

DA.S l)I.SPO.SlÇüi:S FINALS E TRANSITÓRIAS

Art. 9". Verificado interesse público e a disponibilidade orçamentária e
financeira, a Administração Pública Direta e hulireta ilo Poder l'..\ccutivo .VIunicipal podetá solicitar a
cessão de servidor ou empregado oriundo de órgão ou entidade <le qualquer dos Poderes da União, dos
Estados, do Distrito federal, nas mesmas hipóteses previstas no art. 1".

Art. 10. O período de afastamento correspondente á cessão de que trata esta
Lei será considerado para os eleitos legais previstos, inclusive para promoção e piogressão funcional,
nos termos em que dispu.ser a lei.
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Art. 11. A pioiTOguvrici cias cessões aulurizaclas antes do inicio cia vigência
desta Lei somente poderá ocorrer se ajiistada^is suas disposições.

Art. 12. L

"laudhy' rombinj^ernardo
' roc u ra (l r G e raj/fl o N I u n i c i p i o

i iannoiiclie

^-.^Preleiio

1'icfcito
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ANEXO

REQUERIMENTO DE AFASTAMENTO PARA SERVIR EM OUTRO ORGAO OU ENTIDADE

1 - IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE

NOME SERVIDOR:

MATRÍCULA:

CARGO:

NÍVEL/GRAU/CLASSE:

ÓRGÃO DE EXERCÍCIO:

SECRETARIA:

ENDEREÇO:

2-SOLICITAÇÃO

Ao Sr. Prefeito Municipal:
Requer arasiamcnio nos lermos cia legislação de l egéncia. por um período de
da daia de publicação. par:i:

(—) e.xercício de cargo em comissão ou iunçfio de conHança;

Espcclllcar órgüo;

, a parlir

(....) para aiender a lermos de convênio de cooperação mútua ílrmado com cirgão ou cniidadc dos Podcrcs da
União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Munieipios ou de outro Poder do Município:

l.-specillear órgão:

(...) outros (EspeciFicar:

Nestes lermos, pede e espera dclerimento.
Corneiio Procópio / /

ASSINATURA DO(A) REQUERENTE

Av. Minas Gerais, 301 - Fonel: (43) 3520-8000 - Fax: (43) 3520-8021^^^^ ;P^6300-000
email: cornelioprocopio@cornelioprocopio.pr.gov.br - www/.corneliopròí^ppis^Dr.gov.br



termo aditivo ao convênio

Termo Aditivo n» 001, que entre si celebram a
junta comercial do PARAN - . ,
Associação Comercial e Empresar.al de
Cornéiio Procópio, tendo como interveniente
a prefeitura Municipal de Cornéiio Procopio,
:S-ndo o funcionamento da Agenc.
Regional da JUCEPAR na Cidade de Corne
Procópio.

criada pela lei n' 32 de 02 de julho de 1^2. wans orma pR cEP
de 19 de outubro de 1978, com^sede na Rua Barao aRoissON NAIM AKEL, brasileiro,
80.020-180, neste ato representada f ^3^59 91^portador do RGn« 377.57S-5/_PR,CPFn- 6.3^^ Procópio, CNP) n»
CONVENIENTE, A Associação Comerc centro 86300-000, Cornéiio Procopio neste
75.384.065/0001-87, com sede à Rua ^ oliveira. Brasileira, Comerciante,
ato representada por seu denominada CONVENIADA, e com
portador do RG n» 38675494, CPF CNPi: 76.331.941/0001-70, neste
a intervenièncla da Prefeitura Municipal de ^ „3„„ou^he, brasileiro, portador do RGato representada por seu PrefetoMunic^^^^^^^^^ denominada INTERVENIENTE,
::soN™r:roSen.:TBRMOAbmV^^^^^^^

--o-' - ^

disposições legais aplicáveis, tudo nas condições seguintes. ,
CLÁUSULA PRIMEIRA ,

É acrescido o parágrafo terceiro à cláusula segunda do contrato, com a seguinte redaçao:
"5 ae - /t JUCSPAR re«orcfrd os rostos do conoeniado com a destinação Mo

serviços obyero dostl convênio, por meio dos repasses ouefará em favor dela ao forma da claasala
oitava.^

CLÁUSULA SEGUNDA

Altera-se o teor do parágrafo segundo da cláusula terceira do contrato, que passa a ler a
seguinte redação:

} 2» - 05 relatores e OS funcionários designados deverdo participar de
especifícos em suas áreas de atuaçdo, ministrado por técnicos da Jucerm^Sede.
certificação pelo Secretário Gerai do JUCEPAR. com carga horária minma de 80 (oitenta) horas, o
que lhe comprovará a aptidão para execução dos serviços na Agência Regional, sendo que o custeio
dos cursos e deslocamento do relator será ressarcida pela JUCEPAR na forma da cláusula oitava.

CLÁUSULA TERCEIRA

É acrescido um parágrafo primeiro à cláusula quinta do contrato, com a seguinte redação.

^  ■ íL \
\^- .
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"§1^-05 custos havidos pelo conveniada em razão dos serviços prestados em favor do
presente convênio, serão ressarcidos pela JUCEPAR por meio do repasse que estofará à conveniada,
na forma do cláusula oitava."

CLÁUSULA QUARTA

A cláusula oitava do convênio passa a lera seguinte redação:

Xonforme as regras de distribuição dos processos de registro empresarial fixadas pelo
sistema implantado e vinculado à REDESIM, nos termos das INs n. 3/2013 e 12/2013 do OREI, do
Decreto 4798/2012/PR, da Resolução 11/2014/CGSIM e da Portaria 18/2015 da Jucepar, das taxas
de execução dos serviços do registro empresarial, a Jucepar repassará à entidade conveniada,
mensalmente, um valor determinado e proporcional ao número de processos, conforme Tabela de
Preços oficial da autarquia aprovada por resolução do .Conselho de Administração da Jucepar e na
forma dos parágrafos abaixo, mas limitado ("teto") ao montante das despesas havidos pela agência
regional, após envio e conferência de prestação de contas precisa de cada agência, mediante
preenchimento de Relatório de Despesos, conforme ANEXO I, acompanhada de comprovantes de
que as despesas havidas se referem ao serviço objeto do convênio, feita conforme modelo em
anexo.

§ 5» - Despesas com Salários e Encargos Sociais: Reembolso das despesas totais com salários
e encargos sociais, dos funcionários da entidade conveniada, alocados para prestação de serviços
na Agência Regional da Jucepar;

§ 6^ - Despesas com serviços de Energia Elétrica, Água/Esgoto, Serviços pessoais e
Telefonia: Ressarcimento das despesas havidas. As despesas com os serviços relacionados deverão
ser rateadas para a Agência Regional da Jucepar, utilizando-se o critério de m', para Energia
Elétrica, Água/Esgoto, Serviços pessoaos e ns de linhas telefônicas, para serviços de Telefonia.

§ 72 - Despesas com Aluguel: Ressarcimento de despesas havidos com aluguel do espaço
destinado ao funcionamento da Agência Regional, quando a entidade não possuir sede própria e
utiliza-se de bem imóvel locado para suas instalações. O valor do parte destinada à Agência
Regional, deverá ser obtido mediante o rateio, utilizando-se o critério de m^. Deverá ser anexado ao
relatório, cópia do contrato de locação do imóvel;

§ 8^ - " Despesas com Material de Consumo: Ressarcimento de despesas havidas com
aquisição de material de consumo destinado à Agência Regional da Jucepar;

§99." Despesas com treinamentos e viagens: Ressarcimento de despesas havidas com
deslocamentòs para a realização de Treinamentos, Cursos, Seminários, quando convocadas pela
Jucepar/Sede ou quando da indicação de novos colaboradores. Incluem-se nas despesas de
deslocamento, somente gastos com deslocamentos, combustível, hospedagem e alimentação,
realizadas no período do treinamento;

§ IQs - Outras Despesas Eventuais: Ressarcimento de outras despesas, não classificadas
anteriormente, desde que devidamente comprovadas e destinadas ao funcionamento da Agência
Regionai da Jucepar;

§ 119 . Despesas que não serão objeto de ressarcimento: Comissões, honorários, bônus,
adicionais, horas extras, serviços de correios, internet, aquisição de bens permanentes, tais como
máquinas, equipamentos, móveis, veículos, etc. y

CLÁUSUU QUINTA

Os termos deste termo aditivo, bem como seus anexos, passam a fazer parte integrante do
convênio, que permanece vigente em todas as suas demais cláusulas, fundamentos legais e
condições, inclusive sua ̂igência, tudo para que produza os seus jurídicos e legais efeitos, os quais

^  \\
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retroagirão à de junho de 2017, sem prejuízo dos trâmites de sua seguinte publicação em órgão
oficial.

Por estarem de acordo com as cláusulas e condições estipuladas no presente instrumento,
lavrou-se o presente CONVÊNIO em 03 (Três) vias de igual teor e forma e para um só efeito, que
depois de lido, conferido e assinado pelos convenientes, e ainda pelas testemunhas abaixo
subscritas.

Curitiba, de à- de 2017.

AROISSONWIMA

Junta Comer(^\do Pa

Amin José

P re f e lTura\Mu n icíOal^^C
Prefeito

Marcos Pedroso De Oliveira

Associação Comercial e Empresarial de Cornéilo
Procópio

Presidente

Procópo

Testemunhas;
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