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DECRETO Nº 378/14, de 17 de abril de 2014

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

D E C R E T A:
Art. 1º - Fica autorizado nos termos da Lei sob nº 4.204,
de 11 de março de 2014, o Desmembramento do Lote de
terras sob nº 06, da Quadra n° 17, com área de 252,00 m²,
situado no Jardim Paulista II, neste Município e Comarca,
de propriedade de ANDERSON LYUDI FUKUSHIMA E
OUTROS, conforme matrícula sob nº 28.152, do 2º
Serviço Registral desta Comarca, em 02 (dois) novos
lotes, sob nºs: lote nº 06, com área de 126,00 m² e lote nº
06/A, com área de 126,00 m², em conformidade com
projetos e memoriais descritivos inclusos ao processo
nº 006267/2014.

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

Arapongas, 17 de abril de 2014.

ANTONIO JOSÉ BEFFA
Prefeito

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

Urbano

DECRETO Nº 379/14, de 17 de abril de 2014

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

D E C R E T A:
Art. 1º - Fica autorizado nos termos da Lei sob nº 4.204,
de 11 de março de 2014, o Desmembramento do Lote de
terras sob nº 21, da Quadra n° 16, com área de 252,00 m²,
situado no Jardim Paulista II, neste Município e Comarca,
de propriedade de ANDERSON LYUDI FUKUSHIMA E
OUTROS, conforme matrícula sob nº 28.134, do 2º
Serviço Registral desta Comarca, em 02 (dois) novos
lotes, sob nºs: lote nº 21, com área de 126,00 m² e lote nº
21/A, com área de 126,00 m², em conformidade com

projetos e memoriais descritivos inclusos ao processo
nº 006268/2014.

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

Arapongas, 17 de abril de 2014.

ANTONIO JOSÉ BEFFA
Prefeito

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

Urbano

DECRETO Nº 425/14, de 25 de abril de 2014

ANTONIO JOSÉ BEFFA, Prefeito do Município de
Arapongas, Estado do Paraná, no uso de suas
atribuições legais, tendo em vista o contido no processo
protocolado sob nº 006765/2014.

D E C R E T A:
Art. 1º - Fica revalidado o Decreto sob nº 1335/12, de 11
de dezembro de 2012, (referente ao Desmembramento
do Lote de terras sob nº 16, quadra 10, com área de
300,00 m², situado no Jardim Casa Grande, neste
Município e Comarca, de propriedade de ANTÔNIO
GILBERTO CANASSA), em todos os seus termos.

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

Arapongas, 25 de abril de 2014.

ANTONIO JOSÉ BEFFA
Prefeito

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

Urbano

DECRETO Nº 431/14, de 28 de abril de 2014

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

Considerando o disposto no inciso I do art. 95 da Lei nº
3.592, de 05 de janeiro de 2009 (Código de Posturas do
Município);
Considerando o contido no processo nº 341, de 10 de
janeiro de 2014;

R E S O L V E:
Art. 1º - Cassar o Alvará de Licença nº 37.922-0, referente
a um trailler de lanches localizado na Rua Corruíra entre
Avenida Arapongas  e Rua Uirapuru, neste Município e
Comarca, concedido a Geni da Costa Monzani, pessoa
física inscrita no CPF sob nº 822.417.839-00.

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

Arapongas, 28 de abril de 2014.

ANTONIO JOSÉ BEFFA
Prefeito

SANDRO J. A. CÍCERO
Secretário Municipal de Finanças

LEI Nº. 4.236, de 28 de abril de 2014

Dispõe sobre a alteração do artigo 17, da Lei Municipal
n° 3.676, de 21 de outubro de 2009.

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

Art. 1º. O artigo 17, da Lei Municipal n° 3.676, de 21 de
outubro de 2014, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 17. Os Conselheiros Fiscais e Previdenciários,
titulares ou seus suplentes, enquanto no exercício das
funções, perceberão, a título de participação como
membro dos respectivos Conselhos, o valor
correspondente a 50% (cinquenta por cento) do valor
do menor piso remuneratório dos servidores públicos
municipais, não podendo, em hipótese alguma, esta
remuneração ser incorporada.” (N.R.)

Art. 2°. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
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Arapongas, 28 de abril de 2014.

ANTONIO JOSÉ BEFFA
Prefeito

AILSON PEGORER
Secretário Municipal de Administração

LEI Nº 4.237, de 28 de abril de 2014

Dispõe sobre referendo de Termo de Convênio nº 003/
2014, celebrado entre o Centro Social Padre Bernhard
Merkel e o  Município de Arapongas, e dá outras
providências.

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 003/
14 celebrado entre o Centro Social “Padre Bernhard
Merkel”, associação privada, sem fins lucrativos, inscrita
no CNPJ sob nº 74.032.871/0011-03, com sede  neste
Município e Comarca, sita a Rua Irerê, 74 – centro,
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, neste Município e Comarca,
adiante denominado, CONCEDENTE, que tem por objeto
a contribuição por meio de transferência voluntária, para
aquisição de materiais de consumo e equipamentos,
mediante recurso do FIA 2012.
Parágrafo primeiro – Será efetuado o repasse no valor
de R$ 8.493,00 (oito mil, quatrocentos e noventa e três
reais), pagos em uma única parcela, conforme Plano de
Aplicação, que faz parte integrante do presente Termo
de Convênio.
Parágrafo segundo – O prazo de vigência do referido
Convênio é a partir da data da assinatura, ou seja, 12 de
março de 2014 até 30   de setembro de 2014.

Art. 2º - As atribuições do CONCEDENTE, conforme
prevê da Cláusula Segunda são:
I – repassar os recursos mencionados na cláusula
primeira, observada a disponibilidade financeira;
II – avaliar, acompanhar e fiscalizar o direcionamento
dos recursos mencionados no referido Termo de
Convênio;
III – a execução do convênio será acompanhada por
representante da CONCEDENTE, que anotará em
registro  toda a ocorrência relacionada a execução do
presente Terno CE Convênio.

Art.3º - As atribuições do CONVENENTE, conforme
prevê da Cláusula Terceira são:
I – A CONVENENTE somente poderá utilizar os recursos
do presente Convenio, rigosamente de acordo com  as
finalidades  estabelecidas;
II – fica proibida toda e qualquer despesa estranha ao

objeto do presente convênio;
III - prestar contas bimestralmente da aplicação dos
recursos do mencionado Convênio;
IV – criação de Unidade Gestora  Transferência _ UGT,
da   entidade tomadora de recursos;
V  - responsabilização  por todos os ônus tributários ou
extra tributários que incidam sobre o presente Termo de
Convênio.

Art. 4º – Esta Lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.

Arapongas, 28 de abril de 2014.

ANTONIO JOSÉ BEFFA
Prefeito

AILSON PEGORER
Secretário Municipal de Administração

LEI Nº 4.238, de 28 de abril de 2014

Referenda o Convênio nº 514/2013 entre a Universidade
Estadual do Centro-Oeste – UNICENTRO e o Município
de Arapongas e dá outras providências.

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

Art. 1º - Fica referendado o Convênio nº 514/2013
celebrado entre a Universidade Estadual do Centro-
Oeste - UNICENTRO, pessoa jurídica de direito público,
inscrita no CNPJ sob nº 77.902.914/0001-72, com sede à
Rua Salvatore Renna – Padre Salvador, 875, Bairro Santa
Cruz na cidade de Guarapuava, Estado do Paraná,
doravante denominada UNICENTRO 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, celebra o presente Convênio, sem
vínculo empregatício, com base na Lei Federal nº 11.788,
de 25 de setembro de 2008, objetivando a cooperação
recíproca entre as partes, visando o desenvolvimento
de atividades conjuntas, visando proporcionar estágio
curricular obrigatório ou não, de estudantes dos Cursos
da referida Universidade, indicados pela mesma e aceitos
pela Concedente do estágio, nas dependências das suas
unidades de serviço.
§ 1º - As obrigações da UNICENTRO são, entre outras:
1 – celebrar termo de compromisso com o educando e
com a parte concedente do estágio, indicando as
condições de adequação do estágio à proposta
pedagógica do curso, à etapa e modalidade da formação
escolar do estudante e ao horário e calendário escolar;
2 – zelar pelo cumprimento do termo de compromisso;
3 – elaborar normas complementares e instrumentos de
avaliação dos estagiários e seus educandos.
§ 2º - As obrigações do Concedente são, entre outras:
1 – celebrar termo de compromisso com a instituição de

ensino e o educando, zelando pelo seu cumprimento;
2 – disponibilizar instalações que tenham condições de
proporcionar ao educando atividades de aprendizagem
social, profissional e cultural;
3 - manter a disposição da fiscalização documentos que
comprovem a relação de estágio.
§ 3º - O Concedente fica desobrigado do pagamento de
qualquer importância aos alunos da UNICENTRO, bem
como, de despesas inerentes ao processo de ensino
aprendizagem originado deste Convênio.

Art. 2º –O Convênio vigora pelo prazo de cinco (05)
anos, a partir da data de sua assinatura, ou seja, 10 de
dezembro de 2013.

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

Arapongas, 28 de abril de 2014.

ANTONIO JOSÉ BEFFA
Prefeito

AILSON PEGORER
Secretário Municipal de Administração
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EXTRATO DE TERMO ADITIV O
CÂMARA  MUNICIPAL DE ARAPONGAS

Processo Administrativo n°. 009/2013
Partes: CÂMARA MUNICIPAL DE ARAPONGAS E JR
– SISTEMAS PÚBLICOS DE INFORMÁTICA LTDA.
Objeto: Locação de Software, para atender as
necessidades da Câmara Municipal de Arapongas.
Termo Aditivo: Tem como Objeto, a alteração do
contratato acima mencionado, tendo em vista o contido
no art. 57, item IV da Lei 8.666/93, passando o Contrato
a ser prorrogado o prazo de vigência de 08/05/2014 para
06/05/2015 e com acréscimo nos valores mensais de
6,30%, passando de R$12.325,00  para R$ 13.101,47.
Modalidade: Pregão nº 006/2013
As demais condições estipuladas no contrato original
permanecem inalteradas.

ATOS DO PODER LEGISLATIVO

A V I S O  D E  L I C I T A Ç Ã O

Processo Administrativo n. 010/2014 - Licitação
Edital de Convite n. 001/2014
Comunicamos aos interessados que se acha aberta a
licitação, modalidade CONVITE Nº 001/2014, para a
Contratação de Empresa para Pintura Interna  e Externa
do Prédio da Câmara Municipal de Arapongas, nos
termos do art. 1° e Anexo I do respectivo edital. Os
envelopes contendo as propostas e a documentação,
serão recebidos na Câmara Municipal de Arapongas,
setor de licitações, localizado à Rua Harpia nº 389, centro,
Arapongas – Pr., até às 14:00 horas do dia 15/05/2014 e
abertura dos envelopes nº. 01 e 02, contendo a Proposta
de Preços e Documentação, dar-se-á no mesmo local e
dia, a partir das 14:30 horas. O respectivo edital poderá
ser obtido pelo site da Câmara municipal de Arapongas,
no link licitações: www.cmarapongas.pr.gov.br.
Informações pelo telefone (43) 3303-2106.

Arapongas,  06 de maio de 2014.

JANE LIMA IGNEZ FREZARIN
Presidente da CPL

A V I S O  D E  L I C I T A Ç Ã O

Processo Administrativo n. 011/2014 - Licitação
Edital de Pregão n. 007/2014
Comunicamos aos interessados que se acha aberta a
licitação, modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/
2014, para a Aquisição de 02 (dois) Veículos Zero
Quilômetros, nos termos do art. 1° e Anexo I do
respectivo edital. Os envelopes contendo as propostas
e a documentação, serão recebidos na Câmara Municipal
de Arapongas, setor de licitações, localizado à Rua
Harpia nº 389, centro, Arapongas – Pr., até às 13:30 horas
do dia 21/05/2014 e abertura dos envelopes nº. 01 e 02,
contendo a Proposta de Preços e Documentação, dar-
se-á no mesmo local e dia, a partir das 14:00 horas. O
respectivo edital poderá ser obtido pelo site da Câmara
municipal de Arapongas, no link licitações:
www.cmarapongas.pr.gov.br. Informações pelo telefone
(43) 3303-2106.

Arapongas, 06 de maio de 2014.

JULIANO ANDRÉ DOMINGOS
Pregoeiro
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