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LEI N° 3.736/2018, DE 26 DE NOVEMBRO DE 2018 

Autoriza o Executivo a firmar Termo de 

Cooperação Técnica com a Universidade 

Tecnológica Federal do Paraná – UTFPR 

Câmpus Francisco Beltrão e a Fundação de 

Apoio à Educação, Pesquisa e 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico da 

UTFPR e dá outras providências. 

O PREFEITO DE CHOPINZINHO, ESTADO DO PARANÁ, no uso das atribuições que 

lhe são conferidas por Lei, 

Faz saber, que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte 

LEI: 

Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a firmar Termo de Cooperação 

Técnica com a Universidade Tecnológica Federal do Paraná – UTFPR e com a Fundação de 

Apoio à Educação, Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico da UTFPR, para viabilizar a 

realização de Concertos da Orquestra e Coral da UTFPR – Campus Francisco Beltrão. 

 Art. 2° O Termo de Cooperação Técnica tem por objeto viabilizar apresentações do 

Concerto Orquestra e Coral da UTFPR – Campus Francisco Beltrão, divulgar a Universidade 

através de atividades culturais; ampliar a cultura musical da comunidade interna; desenvolver a 

sensibilidade e o senso crítico, através do envolvimento direto com a música por meio do 

concerto; além de promover momentos de experiência artística para toda a comunidade e 

região, sendo conduzido em regime de mútua cooperação pelas entidades signatárias, sendo 

competência do Município: 

I – fornecer a estrutura física e a manutenção da infraestrutura adequada para o 

evento como som, palco e iluminação necessária para a apresentação do Concerto Orquestra 

e Coral da UTFPR – Campus Francisco Beltrão. 

II – designar servidor municipal investido de cargo público ou contratado pelas regras 

do regime jurídico administrativo, para desempenhar a função de Coordenador dos Eventos de 

Apresentação do Concerto Orquestra e Coral da UTFPR – Campus Francisco Beltrão. 
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III – fornecer transporte e alimentação ao grupo composto por 39 (trinta e nove) 

integrantes que compõe a Orquestra e Coral da UTFPR – Campus Francisco Beltrão. 

IV – realizar a divulgação dos Concertos que serão realizados. 

V – repassar os recursos financeiros no valor e forma definido em contrato vinculado 

às normas previstas na Lei n° 8.666/93, mediante processo licitatório. 

Art. 3º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a utilizar as dependências do 

Anfiteatro Professor David Rogos Schmitz, para a realização das apresentações do Concerto 

da Orquestra e Coral da UTFPR – Campus Francisco Beltrão. 

Art. 4° O Termo de Cooperação Técnica terá o prazo de vigência de 02 (dois) anos, 

podendo ser prorrogado por sucessivas e iguais vezes, a critério da Administração. 

Art. 5° Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições 

em contrário.  

GABINETE DO PREFEITO DE CHOPINZINHO/PR, DE 26 DE NOVEMBRO DE 2018. 

 
Álvaro Dênis Ceni Scolaro 

Prefeito  
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