
ORIENTAÇÃO: CONTRATOS DE
FINANCIAMENTO DOS

MUNICÍPIOS COM O ESTADO DO
PARANÁ

Prefeito(a) Municipal

A ASSOCIAÇÃO  DOS MUNICÍPIOS DO PARANÁ, representado
por seu Presidente Darlan Scalco, informa que protocolou pedido junto ao Governo do
Estado requerendo a prorrogação dos contratos de financiamento dos municípios do
Paraná junto ao governo do Estado: pedido este que foi deferido pelo Governo do
Estado e aprovado pela Assembleia Legislativa do Paraná, originando a Lei n
20.164/2020 de 02/04/2020.

Para obter a prorrogação dos contratos do financiamento cada
prefeito deve oficiar relacionando seus contratos do município e solicitar a
prorrogação por 180 dias, conforme modelo anexo.

O ofício deve ser encaminhado até 17/04/2020 para:

setorpublico@fomento.pr.gov.br

Quaisquer dúvidas podem ser sanadas no Whatsapp (41) 99991-
9007, do Diretor de Operações do Setor Público da Fomento Paraná, Wellington
Dalmaz.

Com cordiais saudações municipalistas

DARLAN SCALCO
Presidente da AMP e Prefeito de Pérola

Praça Osório, 400 – Ed. Wawel - Conj. 401 - Curitiba – PR - CEP: 80.020-917
Fone: (041) 3223-5733 - Home Page: www.ampr.org.br - Email: amp@ampr.org.br



MODELO
Ofício nº xxx/2020
Município de xxxx, data

Ilmo. Sr.
HERALDO ALVES DAS NEVES
Diretor-Presidente
Agência de Fomento do Paraná S.A.
Rua Comendador Araújo, 652
80420-063   Curitiba – PR

ASSUNTO: Suspensão de parcelas de financiamento

Prezado Senhor,

Considerando as medidas adotadas pelo Governo do Estado do Paraná e pela Fomento
Paraná para mitigar os impactos decorrentes da pandemia em curso de COVID-19, solicito a
suspensão do pagamento das parcelas referentes aos meses de abril a setembro de 2020,
do(s) contrato(s) no âmbito do SFM abaixo indicados:

SFM nº xxxx/xxxx
SFM nº xxxx/xxxx

Declaro ter ciência de que o somatório das parcelas ora suspensas será dividido pelo
número de parcelas remanescentes de cada contrato e cobrado a partir de outubro/2020,
concomitantemente às parcelas originalmente pactuadas, até o final do contrato.

Cordialmente,

(Nome e assinatura)
Prefeito Municipal

1) Não são passíveis de suspensão de parcelas os contratos que tenham a última parcela prevista para cobrança (encerramento)
antes de março/2021.

2) Utilizar preferencialmente, papel timbrado da prefeitura.

3) Constar assinatura física ou digital do Prefeito Municipal.

4) Encaminhar o ofício por e-mail institucional da Prefeitura para:
setorpublico@fomento.pr.gov.br

5) Em caso de dúvidas, entrar em contato por e-mail acima.

6) As parcelas previstas para dia 10/04 serão cobradas dia 28/04 para quem não desejar aderir à moratória.


