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AVISO DE LICIT AÇÃO - REPETIÇÃO
EDITAL DE PREGÃO Nº 079/2014 – LICITAÇÃO

Comunicamos aos interessados que a licitação,
modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 079/2014, que
se acha aberta e que tem como objeto a Contratação de
empresa especializada no fornecimento e instalação de
forro de PVC, em atendimento a Secretaria Municipal de
Esporte, conforme consta no art. 1º do respectivo Edital.
Os envelopes (de proposta e documentação) serão
recebidos na Prefeitura do Município de Arapongas –
Na Gerência de Licitação, localizada na Rua das Garças,
nº 750, 2° Andar, Centro Administrativo, ARAPONGAS-
PR, até 09h15min do dia 12 de Maio de 2014 e abertos a
partir da 09h:30min horas, do mesmo dia, no mesmo
local. O respectivo edital poderá ser obtido em sua integra
no endereço eletrônico www.arapongas.pr.gov.br.

Arapongas, 25 de Abril de 2014.

VALDINEI JULIANO PEREIRA
Pregoeiro Municipal

AVISO DE LICIT AÇÃO - REPETIÇÃO
EDITAL DE PREGÃO Nº 105/2014 – LICITAÇÃO

Comunicamos aos interessados que a licitação,
modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 105/2014, que
se acha aberta e que tem como objeto a Aquisição
através do Sistema de Registro de Preços para futuro
fornecimento de coffee break, em atendimento a
Secretaria Municipal de Esporte, conforme consta no
art. 1º do respectivo Edital. Os envelopes (de proposta
e documentação) serão recebidos na Prefeitura do
Município de Arapongas – Na Gerência de Licitação,
localizada na Rua das Garças, nº 750, 2° Andar, Centro
Administrativo, ARAPONGAS-PR, até 13h15min do dia
23 de Junho de 2014 e abertos a partir das 13h:30min
horas, do mesmo dia, no mesmo local. O respectivo
edital poderá ser obtido em sua integra no endereço
eletrônico www.arapongas.pr.gov.br.

Arapongas, 02 de Junho de 2014.

DOUGLAS FRANKLIN CARDOSO CORTEZ
Pregoeiro Municipal

AVISO DE LICIT AÇÃO
EDITAL DE PREGÃO Nº 106/2014 – LICITAÇÃO

REPUBLICAÇÃO

Comunicamos aos interessados que a licitação,
modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 106/2014, que
se acha aberta e que tem como objeto a Contratação de
empresa especializada para manutenção preventiva e
corretiva com fornecimento de peças para veículos tipo
carro passeio e motocicletas pertencentes a frota dos
departamentos de Epidemiologia, Entomologia, Dengue
e Vigilância Sanitária, em atendimento a Secretaria
Municipal de Saúde, em razão da alteração do Edital e
seus anexos, fica prorrogada a data de recebimento dos
envelopes para o dia 23/06/2014 até ás 09:15hs, e abertos
a partir das 09:30 horas, do mesmo dia, no mesmo local.
O respectivo edital poderá ser obtido em sua integra no
endereço eletrônico www.arapongas.pr.gov.br.
Informações pelo telefone (043) 3902-1052/1046.

Arapongas, 02 de Junho de 2013.

DOUGLAS FRANKLIN CARDOSO CORTEZ
Pregoeiro Municipal

DECRETO Nº 502/14, de 14 de maio de 2014

SÚMULA: Declara de Utilidade Pública e Autoriza a
concessão Administrativa de Uso, pela SANEPAR, em
áreas de terras de domínio do Município destinadas à
operacionalização do Poço Tubular Profundo (P-6).

ANTONIO JOSÉ BEFFA, Prefeito do Município de
Arapongas, Estado do Paraná, no uso de suas
atribuições legais e na conformidade com o disposto no
Art. 6º e fulcrado no Art. 5º, Letras “e” e “h”, e 6º, do
Decreto-Lei nº 3.365, de 21 de junho de 1941, alterado
pela Lei nº 2.786 de 21 de maio de 1956, e a vista do
contido no Ofício SANEPAR sob nº 004/2014 - USPOND,
conforme processo protocolado sob nº 002102/2014,

D E C R E T A:
Art. 1º Art. 1º - Fica Declarada de Utilidade Pública e
Autoriza a Concessão Administrativa de Uso em favor
da Companhia de Saneamento do Paraná – SANEPAR,
a área de terras de domínio do Município, bem como as
benfeitorias que sobre ela existir, registrada no Cartório

de Imóveis do Ofício de Registro de Imóveis desta
Comarca, a seguir descrita e caracterizada:

Área - 315,00 m² – dentro do imóvel denominado Lote
de nº 01, Quadra 54, com a área de 22.354,00 m², situada
no JARDIM INTERLAGOS, neste Município e Comarca
de Arapongas – PR; constante da matrícula nº 25.421 do
2º Ofício da Comarca de Arapongas com a seguinte
DESCRIÇÃO:

“Inicia-se em ponto situado no alinhamento da Avenida
Projetada – Lote 2 com 3.111,57 m² de coordenadas N
7.409.310,458m e E 452.963,710m e, a 60,11 metros do
alinhamento da Rua Surucuá Pavão; deste, segue com
os seguintes azimutes e respectivas distâncias:

082º20’58” - 21,00 metros;
172º20’58” - 15,00 metros;
262º20’58” - 21,00 metros;
352º20’58” - 15,00 metros pelo alinhamento da Avenida
Projetada com 3.117,52 m² até o ponto inicial deste;
perfazendo a área de 315,00 metros quadrados”.

As coordenadas estão georeferenciadas ap Sistema
Geodésico Brasileiro – UTM/SAD69. (Memorial
Descritivo elaborado pelo Técnico em Agrimensura -
Alexandre Lukaszczuk - Crea-PR 275/TD).

Art. 2º – Fica o executivo autorizado a ceder a título de
Concessão Administrativa de Uso em favor da
Companhia de Saneamento do Paraná – SANEPAR, a
título gratuito e por prazo indeterminado, a área descrita
no artigo anterior.

Páragrafo Único – A área mencionada no art. 1º deste
Decreto será destinada a implantação e
operacionalização do Poço Tubular Profundo – P-06 para
atendimento da região do Jardim Vale das Perobas.

Art. 3º - Fica reconhecida a conveniência de constituição
em favor da Companhia de Saneamento do Paraná -
SANEPAR, nos termos do artigo 3º do Decreto-Lei nº
3.365, de 21 de junho de 1941, para os fins indicados,
ficando-lhe assegurado o direito de acesso à área,
licenciamento ambiental, construção, operação e
manutenção, bem como a possível reconstrução da área
compreendida no artigo 1º deste decreto.

Art. 4º - O ônus decorrente da concessão administrativa
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da área a que se refere o Art. 1º deste Decreto ficará por
conta da Companhia de Saneamento do Paraná -
SANEPAR.

Art. 5º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.

Arapongas, 14 de maio de 2014.

ANTONIO JOSÉ BEFFA
Prefeito

PEDRO DE MARCO JUNIOR
Sec. Mun. de Obras Transportes e Desenvolvimento

Urbano

DECRETO Nº. 518/14, de 14 de maio de 2014

ANTONIO JOSÉ BEFFA, Prefeito do Município de
Arapongas, Estado do Paraná, no uso de suas
atribuições legais, e considerando:

o contido na petição protocolada sob nº. 007319, de 06/
05/2014;

R E S O L V E:
Art. 1º - Rescindir, a pedido, aos 17 de abril de 2014, o
Contrato de Trabalho por Prazo Indeterminado, sob
regime celetista, firmado aos 13/03/2014, com WAGNER
JAIME DOS SANTOS, matrícula nº. 11320-4/1, ocupante
do emprego público de Agente Comunitário de Saúde,
do Programa Saúde da Família - PSF, lotado na Secretaria
Municipal de Saúde.

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.

Arapongas, 14 de maio de 2014.

ANTONIO JOSÉ BEFFA
Prefeito

ALCIDES LIVRARI JÚNIOR
Secretário Municipal de Saúde

DECRETO Nº 554/14, de 26 de maio de 2014

 ANTONIO JOSÉ BEFFA, Prefeito do Município de
Arapongas, Estado do Paraná, no uso de suas
atribuições legais, a vista do contido na petição
protocolada sob o n° 008435, de 22/05/2014;

R E S O L V E:
EXONERAR, “A pedido”, a partir de 02 de junho de
2014, EDILENE DOS SANTOS MATARELLI, matrícula
nº 3335-9/1, do cargo de Atendente de Creche “B”, Nível
20, do Grupo Ocupacional Técnico e Administrativo,
GOTA 2, de provimento efetivo, lotado na Secretaria
Municipal de Educação.

Arapongas, 26 de maio de 2014.

ANTONIO JOSÉ BEFFA
Prefeito

AILSON PEGORER
Secretário Municipal de Administração

DECRETO Nº 555/14, de 26 de maio de 2014

ANTONIO JOSÉ BEFFA, Prefeito do Município de
Arapongas, Estado do Paraná, no uso de suas
atribuições legais, a vista do contido na petição
protocolada sob o n° 008525, de 23/05/2014;

R E S O L V E:
EXONERAR, “A pedido”, a partir de 23 de maio de 2014,
ALIETE FREIRE MOREIRA, matrícula nº 6469-6/2, do
cargo de Coordenadora do Centro de Educação Infantil
– símbolo CC5, de provimento em comissão, lotado na
Secretaria Municipal de Educação.

Arapongas, 26 de maio de 2014.

ANTONIO JOSÉ BEFFA
Prefeito

AILSON PEGORER
Secretário Municipal de Administração

DECRETO Nº 557/14, de 27 de maio de 2014

ANTONIO JOSÉ BEFFA, Prefeito do Município de
Arapongas, Estado do Paraná, no uso de suas
atribuições legais, a vista do contido na petição
protocolada sob o n° 008505, de 22/05/2014;

R E S O L V E:
EXONERAR, “A pedido”, a partir de 23 de maio de 2014,
VANIA MARIA FERREIRA, matrícula nº 9818-3/1, do
cargo de Psicóloga, Nível 01, do Grupo Ocupacional
Profissional, GOP 2, de provimento efetivo, lotado na
Secretaria Municipal de Assistência Social.

Arapongas, 27 de maio de 2014.

ANTONIO JOSÉ BEFFA
Prefeito

AILSON PEGORER
Secretário Municipal de Administração

DECRETO Nº 598/14, de 29 de maio de 2014

ANTONIO JOSÉ BEFFA, Prefeito do Município de
Arapongas, Estado do Paraná, no uso de suas
atribuições legais, a vista do contido na petição

protocolada sob o n° 008357, de 21/05/2014;

R E S O L V E:
EXONERAR, “A pedido”, a partir de 01 de junho de
2014, VALDIR ANTONIO DOS SANTOS, matrícula nº
8078-0/3, do cargo de Auxiliar de Escritório, Nível 01, do
Grupo Ocupacional Técnico e Administrativo, GOTA 1,
de provimento efetivo, lotado na Secretaria Municipal
de Esporte.

Arapongas, 29 de maio de 2014.

ANTONIO JOSÉ BEFFA
Prefeito

AILSON PEGORER
Secretário Municipal de Administração

DECRETO Nº 608/14, de 29 de maio de 2014

ANTONIO JOSÉ BEFFA, Prefeito do Município de
Arapongas, Estado do Paraná, no uso de suas
atribuições legais, a vista do contido na solicitação nº
324/14, de 13/05/14, da Central de Veículos;

R E S O L V E:
Nomear, a partir de 02 de junho de 2014, ANTONIO
MARCELINO DE OLIVEIRA PEREIRA, para exercer em
comissão, o cargo de Assistente VI, símbolo CC9, de
provimento em comissão, da SEGOV, de acordo com a
Lei 2.147, de 06/11/92 (Estatuto dos Servidores Públicos
Municipais de Arapongas), combinado com a Lei n°
2.878/02 (Estrutura Organizacional do Município) e
alterações posteriores, ficando o mesmo designado para
prestar serviços na Secretaria Municipal de
Administração, Central de Veículos.

Arapongas, 29 de maio de 2014.

ANTONIO JOSÉ BEFFA
Prefeito

AILSON PEGORER
Secretário Municipal de Administração

DECRETO Nº 609/14, de 29 de maio de 2014

ANTONIO JOSÉ BEFFA, Prefeito do Município de
Arapongas, Estado do Paraná, no uso de suas
atribuições legais;

R E S O L V E:
Nomear, a partir de 02 de junho de 2014, LUIZ SERGIO
LOPES SILVA, para exercer em comissão, o cargo de
Assessor III, símbolo CC3, de provimento em comissão,
da Secretaria Municipal de Segurança Alimentar, de
acordo com a Lei 2.147, de 06/11/92 (Estatuto dos
Servidores Públicos Municipais de Arapongas),
combinado com a Lei n° 2.878/02 (Estrutura
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Organizacional do Município) e alterações posteriores.

Arapongas, 29 de maio de 2014.

ANTONIO JOSÉ BEFFA
Prefeito

AILSON PEGORER
Secretário Municipal de Administração

DECRETO Nº 610/14, de 30 de maio de 2014

ANTONIO JOSÉ BEFFA, Prefeito do Município de
Arapongas, Estado do Paraná, no uso de suas
atribuições legais;

R E S O L V E:
Nomear, a partir de 05 de maio de 2014, PAULA SANTOS
DUARTE, para exercer em comissão, o cargo de
Assistente II, símbolo CC5, da Secretaria Municipal de
Governo, de acordo com a Lei 2.147, de 06/11/92 (Estatuto
dos Servidores Públicos Municipais de Arapongas),
combinado com a Lei n° 2.878/02 (Estrutura
Organizacional do Município) e alterações posteriores.

Arapongas, 30 de maio de 2014.

ANTONIO JOSÉ BEFFA
Prefeito

AILSON PEGORER
Secretário Municipal de Administração

DECRETO Nº 611/14, de 30 de maio de 2014

ANTONIO JOSÉ BEFFA, Prefeito do Município de
Arapongas, Estado do Paraná, no uso de suas
atribuições legais, a vista do contido na petição
protocolada sob o n° 008830, de 28/05/2014;

R E S O L V E:
EXONERAR, “A pedido”, a partir de 02 de junho de
2014, FLAVIO JUN KAZUMA, matrícula nº 10122-2/3,
do cargo de Gerente de Assistência à Saúde – símbolo
CC3, de provimento em comissão, lotado na Secretaria
Municipal de Saúde.

Arapongas, 30 de maio de 2014.

ANTONIO JOSÉ BEFFA
Prefeito

AILSON PEGORER
Secretário Municipal de Administração

LEI Nº 4.243, de 28 de maio de 2014

Dispõe sobre referendo de Convênio para Concessão
de Empréstimo/Financiamento Consignado em Folha de

Pagamento, firmado entre o Banco Bradesco S.A. e o
Município de Arapongas.

A CÂMARA MUNICIPAL DE ARAPONGAS, ESTADO
DO PARANÁ, DECRETOU, E EU, PREFEITO
MUNICIPAL, SANCIONO A SEGUINTE LEI:

Art. 1º - Fica referendado o Convênio para Concessão
de Empréstimo/Financiamento  Consignado em Folha
de Pagamento, firmado entre o Banco Bradesco S.A.,
instituição financeira, com sede no Bairro Cidade de
Deus, Osasco – SP., inscrito no CNPJ sob nº sob nº
60.746.948/0001-12, doravante denominado BRADESCO
e o Município de Arapongas, pessoa jurídica de direito
público interno, inscrito no CNPJ sob nº 76.958.966/0001-
06, com sede na Rua Garças, 750 – centro, neste
Município e Comarca, doravante denominado
CONVENIADO, celebram o presente Convênio, com
objetivo de conceder Empréstimo/Financiamento
Consignado em Folha de Pagamento, aos funcionários/
servidores, com limite de crédito de até 30% (trinta por
cento) da margem consignável da remuneração, subsídio
ou provento recebido.

Art. 2º - A CONVENIADO se obriga:
a) Prestar ao BRADESCO, informações necessárias para
a contratação da operação de empréstimo e/ou
financiamento, por escrito ou por meio eletrônico
certificado;
b) informar o total já consignado em operação
preexistentes;
c) outras informações necessárias para o cálculo da
margem disponível para a consignação.

Art. 3º - O BRADESCO efetivará a contratação de
empréstimos e financiamentos com os Devedores do
CONVENIADO, os seguintes requisitos:
a) sejam absolutamente capazes e com idade igual ou
superior a 18 (dezoito) anos ou emancipados na forma
da lei;
b) tenham estabelecido vínculo empregatício com o
CONVENIADO há no mínimo 06 (seis) meses;
c) preencham os requisitos relacionados à análise e
concessão de crédito.

Art. 4º - O prazo de vigência do convênio será de 60
(sessenta) meses a contar da data da assinatura do
presente ato.

Art. 5º – Esta Lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.

Arapongas, 28 de  maio de 2014.

ANTONIO JOSÉ BEFFA
Prefeito

AILSON PEGORER
Secretário Municipal de Administração

LEI Nº 4.244, de 28 de maio de 2014

Referenda o Termo de Convênio nº 006/2014, firmado
entre a Associação Sagrada Família e o Município de
Arapongas.

A CÂMARA MUNICIPAL DE ARAPONGAS, ESTADO
DO PARANÁ, DECRETOU, E EU, PREFEITO
MUNICIPAL, SANCIONO A SEGUINTE LEI:

Art. 1º - Fica referendado o Termo de Convênio nº 006/
2014, celebrado entre a Associação Sagrada Família,
associação privada, sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ
sob nº 06.160.165/0001-07, com sede à Rua Águias, 49 –
Vila Nova, neste Município e Comarca, doravante
denominada CONVENENTE e o Município de
Arapongas, pessoa jurídica de direito público interno,
inscrito no CNPJ sob nº 76.958.966/0001-06, com sede à
Rua Garças, 750 – centro, doravante denominado
CONCEDENTE, cuja finalidade do convênio é o
fortalecimento das relações familiares, sociais e
comunitárias de idoso acima de 60 (sessenta) anos e
suas famílias, bem como a aquisição de materiais de
consumo e equipamentos.
§ 1º – A transferência voluntária no valor de R$ 9.000,00
(nove mil reais), será paga em parcela única, cujo valor
será destinado para aquisição de materiais de consumo
e equipamentos para àquela entidade.
§ 2º – O prazo deste Convênio será de 06 (seis) meses, a
contar da data da assinatura do presente Ato.

Art. 2º - As atribuições do Município são:
a) Repassar os recursos mencionados no Convênio ora
celebrado;
b) avaliar, acompanhar e fiscalizar o direcionamento da
verba a ser transferida para a Associação Sagrada
Família;
c) a execução do convênio será acompanhada por
representante do Município Registrado no SIT-TCE;
d) providenciar a publicação deste instrumento no prazo
e na forma da Lei, às suas expensas.

Art. 2º - As atribuições da Associação Sagrada Família
são:
d) utilizar os recursos financeiros de acordo com as
finalidades estabelecidas;
e) prestar contas bimestralmente da aplicação dos
recursos objeto do Convênio;
f) criar Unidade Gestora de Transferência – OGT, da
entidade tomadora de recursos;
g) ser responsável por todos os ônus tributários ou
extraordinários que incidam sobre o presente
instrumento;
h) se compromete a concordar com as determinações da
Concedente, quanto ao limite repassado, duração do
Convênio e  utilização dos recursos financeiros.

Art. 3º – Esta Lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.

Arapongas, 25 de abril de 2014.



DIÁRIO OFICIAL  DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS ANO: VI    Nº: 1207   PÁG: 04TERÇA-FEIRA - 03/06/2014

ANTONIO JOSÉ BEFFA
Prefeito

AILSON PEGORER
Secretário Municipal de Administração

LEI Nº. 4.256, de 29 de maio de 2014

AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A
CONTRATAR OPERAÇÕES DE CRÉDITO COM A
AGÊNCIA DE FOMENTO DO PARANÁ S/A –
FOMENTO PARANÁ.

A CÂMARA MUNICIPAL DE ARAPONGAS, ESTADO
DO PARANÁ, DECRETOU, E EU, PREFEITO
MUNICIPAL, SANCIONO A SEGUINTE LEI:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a
contratar com a Agência de Fomento do Paraná S/A -
FOMENTO PARANÁ, operações de crédito, até o limite
de R$ 3.180.000,00 (três milhões cento e oitenta mil reais).

Parágrafo Único - O valor das operações de crédito está
condicionado à obtenção, pela municipalidade, de
autorização para a sua realização, em cumprimento aos
dispositivos legais aplicáveis ao endividamento público
através de Resoluções emanadas pelo Senado Federal e
pela Lei Complementar nº 101, de 04.05.2000 (Lei de
Responsabilidade Fiscal).

Art. 2º - Os prazos de amortização e carência, os
encargos financeiros e outras condições de vencimento
e liquidação da dívida a ser contratada, obedecerão às
normas pertinentes estabelecidas pelas autoridades
monetárias federais, e notadamente o que dispõe o
normativo do Senado Federal, bem como as normas
específicas da Agência de Fomento do Paraná S.A –
FOMENTO PARANÁ.

Art. 3º - Os recursos oriundos das operações de crédito
autorizadas por esta Lei serão aplicados na aquisição
dos seguintes bens e/ou equipamentos:

I – cinco caçambas basculantes, no valor de R$
165.000,00 (cento e sessenta e cinco mil reais);
II – cinco caminhões para caçamba basculante, no valor
de R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais);
III – duas pás carregadeira, no valor de R$ 700.000,00
(setecentos mil reais);
IV – um tanque pipa (15.000 lts), no valor de R$ 75.000,00
(setenta e cinco mil reais);
V – um caminhão para tanque pipa, no valor de R$
270.000,00 (duzentos e setenta mil reais);
VI – um ônibus (46 lugares), no valor de R$ 350.000,00
(trezentos e cinquenta mil reais); e
VII – uma van (14 lugares), no valor de R$ 120.000,00
(cento e vinte mil reais).

Art. 4º - Em garantia das operações de crédito de que

trata esta Lei, fica o Poder Executivo Municipal
autorizado a ceder à Agência de Fomento do Paraná
S.A. – FOMENTO PARANÁ, as parcelas que se fizerem
necessárias da quota-parte do Imposto Sobre Operações
Relativas à Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS
e do Fundo de Participação dos Municípios – FPM, ou
tributos que os venham a substituir, em montantes
necessários para amortizar as prestações do principal e
dos acessórios, na forma do que venha a ser contratado.

Art. 5º - Para garantir o pagamento do principal
atualizado monetariamente, juros, multas e demais
encargos financeiros decorrentes das operações
referidas nesta Lei, o Poder Executivo Municipal, poderá
outorgar à Agência de Fomento do Paraná S.A. –
FOMENTO PARANÁ, mandato pleno para receber e
dar quitação das referidas obrigações financeiras, com
poderes para substabelecer.

Art. 6º - O prazo e a forma definitiva de pagamento do
principal reajustável, acrescidos dos juros e demais
encargos incidentes sobre as operações financeiras,
obedecidos os limites desta Lei, serão estabelecidos pelo
Poder Executivo Municipal com a entidade financiadora,
conforme elencado no contrato de financiamento de
crédito, a ser firmado.

Art. 7º - Anualmente, a partir do exercício financeiro
subseqüente ao da contratação das operações de
crédito, o orçamento do Município consignará dotações
próprias para a amortização do principal e dos acessórios
das dívidas contratadas.

Art. 8º - O Poder Executivo realizará processo licitatório
para aquisição das máquinas, veículos e equipamentos
a serem financiados.

Parágrafo único – Realizado processo licitatório pela
Secretaria de Estado de Administração e Previdência –
SEAP, sob a forma de registro de preço, o Município,
desde que seja participante, deverá adquirir os bens
somente através deste certame.

Art. 9° - Esta Lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário,
especialmente a Lei Municipal nº. 4.193, de 13 de
dezembro de 2013.

Arapongas, 29 de maio de 2014.

ANTONIO JOSÉ BEFFA
Prefeito

SANDRO J. A. CÍCERO
Secretário Municipal de Finanças

PORTARIA  Nº. 272/14, de 28 de maio de 2014

ANTONIO JOSÉ BEFFA, Prefeito do Município de
Arapongas, Estado do Paraná, no uso de suas

atribuições legais;

R E S O L V E:
Designar, com efeitos a partir de 02 de junho de 2014, a
servidora FABIELE CARLA VASCONCELOS DA SILVA,
matricula n° 9567-2/1, ocupante do cargo de Auxiliar
Administrativo, nível 01, do Grupo Ocupacional Técnico
e Administrativo, subgrupo 2, de provimento efetivo,
para exercer a Função Gratificada de Coordenador,
símbolo FGC, da Secretaria Municipal de Governo, de
acordo com a Lei 2.147, de 06/11/92 (Estatuto dos
Servidores Públicos Municipais de Arapongas),
combinado com a Lei n° 2.878/02 (Estrutura
Organizacional do Município) e alterações posteriores,
ficando dispensada da designação procedida pela
Portaria nº 224/13, de 04/04/13.

Arapongas, 28 de maio de 2014.

ANTONIO JOSÉ BEFFA
Prefeito

AILSON PEGORER
Secretário Municipal de Administração

PORTARIA  Nº. 273/14, de 28 de maio de 2014

ANTONIO JOSÉ BEFFA, Prefeito do Município de
Arapongas, Estado do Paraná, no uso de suas
atribuições legais;

R E S O L V E:
Designar, com efeitos a partir de 02 de junho de 2014, a
servidora Rosana Paucic Kern, matricula n° 7599-0/1,
ocupante do cargo de Assistente Administrativo, nível
11, do Grupo Ocupacional Técnico e Administrativo,
subgrupo 7, de provimento efetivo, para exercer a
Função Gratificada de Auxiliar Operacional, símbolo
FGA, da Secretaria Municipal de Administração, de
acordo com a Lei 2.147, de 06/11/92 (Estatuto dos
Servidores Públicos Municipais de Arapongas),
combinado com a Lei n° 2.878/02 (Estrutura
Organizacional do Município) e alterações posteriores.

Arapongas, 28 de maio de 2014.

ANTONIO JOSÉ BEFFA
Prefeito

AILSON PEGORER
Secretário Municipal de Administração

PORTARIA  Nº. 275/14, de 30 de maio de 2014

ANTONIO JOSÉ BEFFA, Prefeito do Município de
Arapongas, Estado do Paraná, no uso de suas
atribuições legais e considerando:

- o contido na petição protocolada sob o nº. 008263, de
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20/05/14.

R E S O L V E:
Conceder a MARCO AURÉLIO VIEIRA, matrícula nº.
11411-1/1, ocupante do cargo de Assistente II, de
provimento em comissão, lotado na Secretaria Municipal
de Segurança Pública e Trânsito, AUXILIO AO FILHO
DEFICIENTE, na proporção de 30% (trinta por cento)
do valor da referência inicial, de conformidade com o
art. 99 da Lei nº. 2.147, de 06/11/92 (Estatuto dos
Servidores Públicos Municipais), a contar de 20/05/2014.

Arapongas, 30 de maio de 2014.

ANTONIO JOSÉ BEFFA
Prefeito

AILSON PEGORER
Secretário Municipal de Administração
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Secretaria Municipal de Administração 

Diretoria de Recursos Humanos
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS
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Licitação � Processo Administrativo nº 140/14 � Inex. nº 006/14 
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