
                                                                                                                            De Acordo com a Lei 3.465 de 19 de Dezembro de 2007

          www.arapongas.pr.gov.br/diario.php

DE ADMINISTRAÇÃO                        ATOS DO PODER EXECUTIVO

EDIÇÃO DE HOJE: 14 PÁGINASANO: VI     Nº: 1154    PÁG: 01

     DIÁRIO OFICIAL
             PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGAS

SEXTA-FEIRA - 21/03/2014

DECRETO Nº 247/14, de 14 de Março de 2014.

ANTONIO JOSÉ BEFFA, Prefeito do Município de
Arapongas, Estado do Paraná, no uso de suas
atribuições legais e, considerando o contido no
processo de Averbação, protocolado sob nº 004104, de
13.03.2014;

R E S O L V E:
AVERBAR ao acervo de LIDIA PANDOLFO PEDROSO,
matrícula nº 1.875-9/2, ocupante do cargo de Professor,
Classe C, do Quadro Próprio do Magistério, Nível 08, de
provimento efetivo, lotado na Secretaria Municipal de
Educação, o tempo de contribuição vinculado ao Regime
Geral de Previdência Social, conforme Certidão nº
14722005.1.00038/95-2, expedida pelo INSS em
13.03.2014, referente ao período de 01.10.1990 a
28.02.1993, perfazendo o total de 880 dias,
correspondentes a 02 anos, 05 meses e 00 dias, na forma
do disposto no art. 201, § 9º, da Constituição Federal;
art. 40 e ss., do Capítulo I, Título IV, da Lei nº 3.225/05
(Sistema de Seguridade Social), considerados para todos
os efeitos legais.

Arapongas, 14 de Março de 2014.

ANTONIO JOSÉ BEFFA
Prefeito

AILSON PEGORER
Secretário de Administração

DECRETO Nº. 248/14, de 17 de março de 2014.

ANTONIO JOSE BEFFA, Prefeito do Município de
Arapongas, Estado do Paraná, no uso de suas
atribuições legais, e considerando:
o contido na petição protocolada sob nº. 004131, de 13/
03/2014;

R E S O L V E:
Art. 1º - RESCINDIR, a pedido, a partir de 06 de março
de 2014, o Contrato de Trabalho por Prazo Determinado,
sob Regime Especial, firmado em 10/10/2013, com DENIS
EMANUEL BARROZO VOLPATO, matrícula nº. 9922-
6/2, contratado paras as funções de Agente de Endemias,
do Programa de Combate ao Aedes Aegypti, lotado na

Secretaria Municipal de Saúde, mediante aprovação em
Processo Seletivo Simplificado – PSS.

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

Arapongas, 17 de março de 2014.

ANTONIO JOSÉ BEFFA
Prefeito

ALCIDES LIVRARI JÚNIOR
Secretário Municipal de Saúde

DECRETO nº 249/14, de 17 de março 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° 004096/14, de 13/03/14;

R E S O L V E:
EXONERAR, “A Pedido”, a partir de 13 de março de
2014, NIDIA MARA PEREIRA HAYASHI, matrícula nº
9327-0/1 do cargo de Professor de Educação Física,
Classe A, Nível 01, de provimento efetivo, lotado na
Secretaria Municipal de Educação.

Arapongas, 17 de março de 2014.

ANTONIO JOSÉ BEFFA
Prefeito

AILSON PEGORER
Secretário Municipal de Administração

DECRETO Nº. 250/14, de 17 de março 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. 004327, de 17/
03/2014;

R E S O L V E:
Art. 1º - Rescindir, a pedido, aos 10 de março de 2014, o
Contrato de Trabalho por Prazo Indeterminado, sob

regime celetista, firmado aos 15/04/2010, com MILENE
ANGELA DOS SANTOS, matrícula nº. 10359-4/1,
ocupante do emprego público de Agente de Endemias,
do Programa de Combate ao Aedes Aegypti, lotado na
Secretaria Municipal de Saúde.

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

Arapongas, 17 de março de 2014.

ANTONIO JOSÉ BEFFA
Prefeito

ALCIDES LIVRARI JÚNIOR
Secretário Municipal de Saúde

DECRETO Nº 259/14, de 18 de março 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 004029, de 12/
03/2014;

R E S O L V E:
Art. 1º - Rescindir, a pedido, a partir de 13 de março de
2014, o Contrato de Trabalho por Prazo Determinado,
para as funções de Educador Infantil, sob Regime
Especial, firmado aos 07/10/2013, com VIVIAN CRISTINA
BATISTA CAVALCANTI, matrícula nº 11228-3/1.

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

Arapongas, 18 de março de 2014.

ANTONIO JOSÉ BEFFA
Prefeito

ELIZABETE HUMAI DE TOLEDO
Secretária Municipal de Educação

DECRETO Nº. 260/14, de 18 de março de 2014.

ANTÔNIO JOSÉ BEFFA, Prefeito do Município de
Arapongas, Estado do Paraná, no uso de suas
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atribuições legais e considerando:
- o disposto na Lei Municipal nº 3.143, de 09/09/04;

R E S O L V E:
Art. 1º - REPOSICIONAR o servidor ANDRÉ MAURICIO
OMURO, matrícula nº. 6138-7/1, no Nível 09 do cargo de
Médico Especialidade - Pediatria, do Grupo Ocupacional
Profissional, subgrupo 4, lotado na Secretaria Municipal
de Saúde.

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua
publicação, com efeitos a contar de 12/03/14, data em
que o servidor entrou em exercício no novo cargo,
revogadas as disposições em contrário.

Arapongas, 18 de março de 2014.

ANTONIO JOSÉ BEFFA
Prefeito

AILSON PEGORER
Secretário Municipal de Administração

LEI Nº 4.206, DE 19 DE MARÇO DE 2014

Dispõe sobre referendo de Termo de Convênio nº 010/
2013, celebrado entre a Casa do Bom Menino de
Arapongas 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 010/
13 celebrado entre a Casa do Bom Menino de Arapongas,
associação privada, sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ
sob nº 77.355.675/0001-88, com sede à Rua Pato Bravo,
197 – Jardim Cultura, 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, 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$ 8.500,00 (oito mil e quinhentos reais) 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, 06 de
dezembro de 2013 à 30 de junho 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 – acompanhamento do convênio por representante
do Concedente registrado no SIT-TCE;
IV – providenciar  publicação deste instrumento no prazo
e na forma da Lei.

Art.3º - As atribuições do CONVENENTE, conforme
prevê da Cláusula Terceira são:
I – o Convenente poderá utilizar os recursos financeiros,
observadas as finalidades estabelecidas;
II – prestar contas bimestralmente da aplicação dos
recursos do mencionado Convênio;
III – Proibida despesas estranha ao objeto do  convênio,
retroativo ou não:
IV – criação de Unidade Gestora Transferência _ UGT,
da   entidade tomadora de recursos;
V  - responsabilização  por todos os ônus tributários ou
extratributários 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, 19 de março de 2014.

AILSON PEGORER
Secretário Municipal de Administração

ANTONIO JOSÉ BEFFA
Prefeito

LEI Nº 4.207, DE 19 DE MARÇO DE 2014

Referenda o Contrato de Repasse nº 792540/2013/
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO/
CAIXA, celebrado entre a União Federal, por intermédio
do Ministério do Desenvolvimento Agrário,
representado pela Caixa Econômica Federal 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 Contrato de Repasse nº
792540/2013/MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO
AGRÁRIO/CAIXA, celebrado entre a União Federal, por
intermédio do Ministério do Desenvolvimento Agrário,
representado pela Caixa Econômica Federal, instituição
financeira sob forma de empresa pública de direito
privado, inscrita no CNPJ-MF sob nº 00.360.305/0001-
04, na qualidade de Agente Operador, com sede no Setor
Bancário Sul, Quadra 04, Lote 3/4 - Brasília – DF.,
denominado simplesmente CONTRATANTE e o
Município de Arapongas, pessoa jurídica de direito
público, inscrito n CNPJ sob nº 76.958.966/0001-06, com
sede à Rua Garças, 750 - centro, Arapongas – PR.,
denominado simplesmente CONTRATADO,
objetivando a execução de ações relativas ao Programa
PRONAT, cuja finalidade é a aquisição de veículos.
Parágrafo único: O Contratado receberá da Contratante
a importância de R$ 133.344,80 (cento e trinta e três mil,

trezentos e quarenta e quatro reais e oitenta centavos) e
este por sua vez alocará ao referido Contrato de Repasse,
a título de Contrapartida a importância de R$ 11.595,20
(onze mil, quinhentos e noventa e cinco reais e vinte
centavos), totalizando o valor do investimento
contratado de R$ 144.940,00 (cento e quarenta e quatro
mil, novecentos e quarenta reais).

Art. 2º - As atribuições do CONTRATANTE, conforme
previstos da Cláusula Segunda são:
I – analisar e aprovar a documentação técnica,
institucional e jurídica das propostas selecionadas;
II – transferir ao CONTRATADO os recursos financeiros,
na forma do cronograma de desembolso aprovado,
observado o disposto na Cláusula Quinta deste
Instrumento;
III – receber e analisar as prestações de contas
encaminhadas ao CONTRATADO, bem como notificá-
lo quando da não apresentação no prazo fixado e ainda,
quando constatada a má aplicação dos recursos, entre
outros.
Art.3º - As atribuições do CONTRATADO, conforme
previstos da Cláusula Segunda são:
I – consignar no Orçamento do exercício corrente ou,
em lei que autorize sua inclusão, os recursos necessários
para executar o objeto do Contrato de Repasse;
II – observar as condições para recebimento de recursos
da União e para inscrição em restos a pagar estabelecidas
pela Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000;
III – apresentar à Contratante, relatórios de execução
físico financeira relativos ao Contrato de Repasse, bem
como da integralização da contrapartida, em
periodicidade compatível com o cronograma de
desembolso estabelecido, entre outras.

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

Arapongas, 19 de março de 2014.

AILSON PEGORER
Secretário Municipal de Administração

ANTONIO JOSÉ BEFFA
Prefeito

LEI Nº 4.208, DE 19 DE MARÇO DE 2014

Referenda o Contrato de Repasse nº 789473/2013/
MINISTÉRIO DAS CIDADES/CAIXA, celebrado entre
a União Federal, por intermédio do Ministério das
Cidades, representado pela Caixa Econômica Federal 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 Contrato de Repasse nº
789473/2013/MINISTÉRIO DAS CIDADES/CAIXA,
celebrado entre a União Federal, por intermédio do
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Ministério das Cidades, representado pela Caixa
Econômica Federal, instituição financeira sob forma de
empresa pública de direito privado, inscrita no CNPJ-
MF sob nº 00.360.305/0001-04, na qualidade de Agente
Operador, com sede no Setor Bancário Sul, Quadra 04,
Lote 3/4 - Brasília – DF., denominado simplesmente
CONTRATANTE e o Município de Arapongas, pessoa
jurídica de direito público, inscrito n CNPJ sob nº
76.958.966/0001-06, com sede à Rua Garças, 750 - centro,
Arapongas – PR., denominado simplesmente
CONTRATADO, objetivando recapeamento em Vias
Urbanas.
Parágrafo único: O Contratado receberá da Contratante
a importância de R$ 245.850,00 (duzentos e quarenta e
cinco mil, oitocentos e cinqüenta reais) e este por sua
vez alocará ao referido Contrato de Repasse, a título de
Contrapartida a importância de R$ 32.400,00 (trinta e dois
mil e quatrocentos reais), totalizando o valor do
investimento contratado de R$ 278.250,00 (duzentos e
setenta e oito mil, duzentos e cinqüenta reais).

Art. 2º - As atribuições do CONTRATANTE, conforme
previstos da Cláusula Segunda são:
I – analisar e aprovar a documentação técnica,
institucional e jurídica das propostas selecionadas;
II – acompanhar e atestar a execução físico financeira
do objeto pactuado;
III – receber e analisar as prestações de contas
encaminhadas ao CONTRATADO, bem como notificá-
lo quando da não apresentação no prazo fixado e ainda,
quando constatada a má aplicação dos recursos, entre
outros.

Art.3º - As atribuições do CONTRATADO, conforme
previstos da Cláusula Segunda são:
I – consignar no Orçamento do exercício corrente ou,
em lei que autorize sua inclusão, os recursos necessários
para executar o objeto do Contrato de Repasse;
II – observar as condições para recebimento de recursos
da União e para inscrição em restos a pagar estabelecidas
pela Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000;
III – apresentar à Contratante, relatórios de execução
físico financeira relativos ao Contrato de Repasse, bem
como da integralização da contrapartida, em
periodicidade compatível com o cronograma de
desembolso estabelecido, entre outras.

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

Arapongas, 19 de março de 2014.

AILSON PEGORER
Secretário Municipal de Administração

ANTONIO JOSÉ BEFFA
Prefeito

LEI Nº 4.209, DE 19 DE MARÇO DE 2014

Dispõe sobre a alteração do inciso I, do artigo 1° e do
art. 8°, ambos da Lei Municipal n° 4.095, de 25 de abril

de 2013.

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

Art. 1º. O inciso I, do artigo 1° da Lei Municipal n° 4.095,
de 25 de abril de 2013, passa a vigorar com a seguinte
redação:

“Art. 1°.
[...]
I – 01 (um) representante da Secretaria Municipal de
Esporte” (N.R.)

Art. 2°. O artigo 8° da Lei Municipal n° 4.095, de 25 de
abril de 2013, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 8°. A Secretaria Municipal de Esporte – ESPORTE-
ficará encarregada de fornecer apoio técnico, material e
administrativo para o funcionamento do Conselho”.
(N.R.)

Art. 3°. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

Arapongas, 19 de março de 2014.

AILSON PEGORER
Secretário Municipal de Administração

ANTONIO JOSÉ BEFFA
Prefeito

LEI Nº 4.211, DE 19 DE MARÇO DE 2014

Dispõe sobre referendo de Termo de Convênio nº 001/
2014, celebrado entre a Cooperativa dos Recicladores
de Arapongas – COOPREARA 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 01/14
celebrado entre a Cooperativa dos Recicladores de
Arapongas - COOPREARA, entidade civil sem fins
lucrativos, inscrita no CNPJ sob nº 06.169.642/0001-03,
com sede à Rua Anu Coroca, 80, esquina com a Rua
Rouxinol – Parque Industrial IV, 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, neste Município
e Comarca, adiante denominado, CONCEDENTE, cuja
finalidade é a separação e reciclagem dos resíduos sólidos
urbano do Município, mediante transferência voluntária
a entidade do terceiro setor.
Parágrafo único – A transferência voluntária no valor
de R$ 258.000,00 (duzentos e cinqüenta e oito mil reais)
será dividida em 12 (doze) parcelas mensais no valor de

R$ 21.500,00 (vinte e um mil e quinhentos reais) cada,
visando a ação conjugada dos convenentes.

Art. 2º - As atribuições do CONCEDENTE, conforme
prevê da Cláusula Segunda são:
I – ceder ao CONVENENTE, em comodato, as instalações
da Usina de Triagem do Município, com todos seus
equipamentos operacionais específicos existentes na
área do Município;
II – ceder quando necessário 03 (três) servidores para
assessoramento e apoio, sendo 01 (um) na parte de
manutenção/reparos nos equipamentos, 01 (um) na parte
administrativa contábil e 01 (um) na operacionalização,
comercialização e assessoramento à diretoria;
III – por meio da SANETRAN – Saneamento Ambiental
S.A., empresa contratada para prestação de serviços na
área da coleta de resíduos sólidos do Município, se
compromete a entregar na Usina de Triagem, lixo coletado
no perímetro urbano de que a coleta seletiva esteja em
funcionamento de maneira adequada;
IV – através da CODAR – Companhia de
Desenvolvimento de Arapongas, empresa contratada
para prestação de serviços na área da coleta seletiva do
Município, se compromete a entregar 80% (oitenta por
cento) do material coletado no Município diretamente à
CONVENENTE;
V – se responsabiliza pela manutenção dos
equipamentos e máquinas, dentro das condições
necessárias para o funcionamento da Usina e, ainda, se
responsabiliza pelo ressarcimento dos valores
desembolsados pelo CONVENENTE relativo à aquisição
de equipamentos de proteção individual adequados às
atividades e aos riscos, entre outros.

Art.3º - As atribuições do CONVENENTE, conforme
prevê da Cláusula Terceira são:
I – o Convenente desempenhará no desenvolvimento
das atividades pertinentes à separação e reciclagem;
II – se compromete a receber e processar os resíduos
sólidos urbanos coletados no Município, através da
triagem e separação de recicláveis e reutilizáveis;
III – se compromete a manter um quadro de no mínimo
40 (quarenta)  e no máximo 80 (oitenta) cooperados
operacionais, que permita o funcionamento normal das
atividades inerentes ao trabalho de separação e
reciclagem;
IV – se compromete a adquirir e fornecer gratuitamente
aos cooperados os equipamentos de proteção individual
adequados às atividades, aos riscos e em perfeito estado
de conservação e funcionamento, na forma da NR_06;
V  - se compromete a fornecer à Controladoria do
Município, com cópia par a SEASPMA, após o 5º (quinto)
dia útil do repasse da subvenção municipal e sempre
que solicitado, relatório financeiro contábil, com
demonstrativos de receitas e despesas, entre outros.

Art. 4º – O prazo de vigência deste Termo de Convênio
será até 31 de dezembro de 2014.

Art. 5º – Esta Lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
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Arapongas, 19 de março de 2014.

SANDRO J. A. CICERO
Secretário Municipal de Finanças

ANTONIO JOSÉ BEFFA
Prefeito

LEI Nº 4.212, DE 19 DE MARÇO DE 2014

Autoriza o Município de Arapongas a celebrar com o
Arapongas Futsal Termo de Cessão de Uso Precário de
imóvel de sua propriedade e dá outras providências.

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

Art. 1º. Fica autorizado o Poder Executivo a celebrar
com Arapongas Futsal, pessoa jurídica de direito
privado, inscrita no CNPJ sob nº 11.724.840/0001-13°,
situado na Rua Pica Pau, n° 790, Centro, neste Município
e Comarca, Termo de Cessão de Uso a Título Precário
do Ginásio Luiz Augusto Zin, para exploração deste para
fins de treinamento e realização de jogos oficiais da “Série
Bronze” do Campeonato Paranaense de Futsal, a fim de
promover a prática esportiva na comunidade em geral.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Art. 2º. O prazo de vigência da Cessão de Uso do imóvel
descrito no art. 1º desta Lei findará com o término do
Campeonato Paranaense de Futsal “Série Bronze” de
2014, podendo ser rescindido pela Administração Pública
Municipal a qualquer tempo, sem qualquer ônus para o
Poder Público Municipal.

Art. 3º. Fica autorizado o Arapongas Futsal a cobrar
ingressos nos dias de jogos da “Série Bronze” do
Campeonato Paranaense de Futsal de 2014, na forma
estabelecida pela Federação Paranaense de Futsal bem
como utilizar-se de placas de publicidade nas
dependências do Ginásio de Esportes Luiz Augusto Zin
nos dias de jogos.

Art. 4°. Os horários dos treinamentos do Arapongas
Futsal, as datas dos jogos, a forma da publicidade, bem
como as demais obrigações do cedente e do cessionário
serão estabelecidas no Termo de Cessão de Uso a título
precário.

Art. 5º. O Arapongas Futsal não poderá alterar a
finalidade da cessão de uso do imóvel ora cedido pelo
Município, alienar ou ceder a terceiros sob qualquer
hipótese, seja a que título for, sob pena de imediata
rescisão do Termo de Cessão de Uso,
independentemente de qualquer notificação prévia do
Poder Público.

Art. 6º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação,
ficando revogadas as disposições em contrário.

Arapongas, 19 de março de 2014.

AILSON PEGORER
Secretário Municipal de Administração

ANTONIO JOSÉ BEFFA
Prefeito

PORTARIA  nº. 158/14 de 17 de março de 2014

ANTONIO JOSÉ BEFFA, Prefeito do Município de
Arapongas, Estado do Paraná, no uso de suas
atribuições legais, à vista do contido na solicitação nº
108/14, de 12/03/14, da SEFIN;

R E S O L V E:
Designar, a partir de 06 de março de 2014, o servidor
Valentin José Carlos Pavezi, matrícula nº 8123-0/2,
ocupante do cargo de Fiscal de Tributos, Nível 01, de
provimento efetivo, lotado na Secretaria Municipal de
Finanças, para exercer Função Gratificada de
Coordenador, símbolo FGC, da mesma Secretaria, 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 dispensado da designação procedida pela
Portaria nº 137/13, de 21/02/13.

Arapongas, 17 de março de 2014.

ANTONIO JOSÉ BEFFA
Prefeito

AILSON PEGORER
Secretário Municipal de Administração

PORTARIA  nº. 159/14 de 17 de março de 2014

ANTONIO JOSÉ BEFFA, Prefeito do Município de
Arapongas, Estado do Paraná, no uso de suas
atribuições legais, à vista do contido na solicitação nº
207/14, de 12/03/14, da SEODUR;

R E S O L V E:
Designar, a partir de 06 de março de 2014, o servidor
Nivaldo Menezes de Souza, matrícula nº 4830-5/2,
ocupante do cargo de Fiscal de Ação Integrada, Nível
23, de provimento efetivo, lotado na Secretaria Municipal
de Obras, Transportes e Desenvolvimento Urbano, para
exercer Função Gratificada de Assistência de
Fiscalização, símbolo FGFI, da mesma Secretaria, 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, 17 de março de 2014.

ANTONIO JOSÉ BEFFA
Prefeito

AILSON PEGORER
Secretário Municipal de Administração

PORTARIA  nº 163/14, de 17 de março 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 003653, de
06/03/2014;

R E S O L V E:
INTERROMPER, a partir de 24 de março de 2014, nos
termos do parágrafo 3º, do Art. 159, da Lei nº 2.147, de
06/11/92 (Estatuto dos Servidores Públicos Municipais
de Arapongas), a LICENÇA SEM REMUNERAÇÃO
PARA TRATAR DE ASSUNTOS PARTICULARES,
concedida a MARIA CRISTINA MARIN, matrícula nº.
7223-0/1, ocupante do cargo de Gari, Nível 11, do Grupo
Ocupacional Operacional e de Serviços Gerais, de
provimento efetivo, lotado na Secretaria Municipal de
Educação.

Arapongas, 17 de março de 2014.

ANTONIO JOSE BEFFA
Prefeito

AILSON PEGORER
Secretário Municipal de Administração
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DECRETO nº 262/14, de 19 de março de 2014

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

atribuições legais e, considerando: 

- o contido no Art. 1º, § 2º do Anexo ao Decreto nº 214/07, de 20 de abril de 2007; 

RESOLVE: 

Art. 1º - Conceder Promoção Funcional para os respectivos níveis da Tabela de Vencimentos, 

aos servidores relacionados abaixo, ocupantes de cargos efetivos, por terem concluído com êxito os 03 

(três) anos do estágio probatório, conforme previsto no art. 33 e parágrafos, da Lei nº 2.147, de 06/11/92 

(Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Arapongas). 

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, a contar do cumprimento do 

respectivo estágio probatório, revogadas as disposições em contrário. 

Matr C Nome
Cargo Nível Data posse e 

exercício
104280 2 Fernanda Lopes dos Santos Médico 03 26/08/2010 

90840 1 Leila Feifer Auxiliar de Serviços Gerais 03 14/01/2011 

91880 1 Luciane Capato de Souza Auxiliar de Serviços Gerais 03 24/02/2011 

92606 1 Maria Jose de Oliveira Machado Cozinheiro 03 01/03/2011 

91952 1 Rosania da S. Almeida Moreira Cozinheiro 03 25/02/2011 

Arapongas, 19 de março de 2014.                                                   

ANTONIO JOSÉ BEFFA 
Prefeito 

AILSON PEGORER 
Secretário Municipal de Administração 
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PPRREEFFEEIITTUURRAA DDOO MMUUNNIICCÍÍPPIIOO DDEE AARRAAPPOONNGGAASS
Estado do Paraná 

SECRETARIA EXECUTIVA 

LEI Nº 4.210, DE 19 DE MARÇO DE 2014

Dispõe sobre a alteração da redação dos Art. 
4º e 5º da Lei nº 4.181/13, e dá outras 
providências. 

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

MUNICIPAL, SANCIONO A SEGUINTE LEI: 

Art. 1º - Fica alterado o artigo 4º da Lei Municipal nº 4.181, de 11 de dezembro de 2013, passando a viger 
com a seguinte redação: 

"Art. 4º - Ficam excluídas da Estrutura Organizacional Básica da Secretaria Municipal de Educação e 
Esportes, conforme constavam no Anexo I-F e II-F, da Lei Municipal nº. 2.878/2002, as seguintes 
Unidades Administrativas, as quais farão parte integrante da Secretaria Municipal de Esporte, passando a 
vigorar em conformidade com os Anexos I e II, integrantes desta lei. 

Unidade 
Administrativa 

Cargo Quantidade Símbolo Valor (R$) 

Diretoria de Esportes 
Diretor de Esportes 

Diretor Técnico 
01 

CC2 

FGT 

R$ 4.294,53 

R$ 1.924,02 

Gerência de 
Desenvolvimento 

Esportivo e de Base 

Gerente de 
Desenvolvimento 

Esportivo e de Base 
Gerente Operacional 

01 

CC3 

FGO 

R$ 2.576,73 

R$ 1.359,90 

Gerência de 
Treinamento e 

Promoção Esportiva 
e Recreativa 

Gerente Treinamento e 
Promoção Esportiva e 

Recreativa 
Gerente Operacional 

01 

CC3 

FGO 

R$ 2.576,73 

R$ 1.359,90 

Parágrafo Único - Fica excluído ainda da Estrutura Organizacional Básica da Secretaria Municipal de 
Educação e Esportes, conforme constava no Anexo II-F da Lei Municipal nº. 2.878/2002, o quantitativo de 
vagas das Unidades Administrativas abaixo descritas, as quais farão parte integrante da Secretaria 
Municipal de Esporte, passando a vigorar em conformidade com o Anexo II, integrante desta lei." 

Unidade 
Administrativa 

Cargo Quantidade Símbolo Valor (R$) 

Coordenadoria 
Administrativa 

Coordenador 
Administrativo 
Coordenador 

01 
CC8 

FGC 

R$ 1.061,72 

R$ 446,12 
Coordenadoria Coordenador 06 FGC 446,12 

Assistente VI Auxiliar Operacional 02 CC9 
FGA 

818,35 
267,21 

Art. 2º - Fica alterado o artigo 5º da Lei Municipal nº 4.181, de 11 de dezembro de 2013,  passando a 
viger com a seguinte redação:

"Art. 5º - Fica alterada a denominação da Secretaria Municipal de Educação e Esportes, criada através da 
Lei Municipal nº. 2.878/2002, para Secretaria Municipal de Educação - EDUCAÇÃO, passando seus 
Anexos I - F e II - F a vigorar conforme os Anexos III e IV desta lei." 

Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas todas as disposições em 
contrário. 

     Arapongas, 19 de março de 2014. 

AILSON PEGORER 
Secretário Municipal de Administração 

ANTONIO JOSE BEFFA 
Prefeito 
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PPRREEFFEEIITTUURRAA DDOO MMUUNNIICCÍÍPPIIOO DDEE AARRAAPPOONNGGAASS
Estado do Paraná 

Lei 4.181/13 
Anexo III 

Lei 4.181/13 
Anexo IV 

CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO E FUNÇÃO GRATIFICADA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

Unidade Administrativa Cargo Quantidade Símbolo Valor (R$) 

Secretaria Municipal de 
Educação 

Secretário Municipal de 
Educação 01 CC1 7.175,84

Diretoria de Educação 
Diretor de Educação 
Diretor Técnico 01 

CC2 

FGT 

4.294,53 

1.954,02

Diretoria de Educação Infantil Diretor de Educação Infantil 01 
CC2 

FGT 

4.294,53 

1.954,02

Gerência de Ensino Gerente de Ensino 
Gerente Operacional 

01 CC3 
FGO 

2.576,73 
1.359,89

Gerência da Merenda Escolar 
Gerente da Merenda Escolar 
Gerente Operacional 01 

CC3 

FGO 

2.576,73 

1.359,89

Gerência de Manutenção 
Gerente de Manutenção 
Gerente Operacional 01 

CC3 

FGO 

2.576,73 

1.359,89

Assessoria de Controle e 
Orçamento 

Assessor de Controle e 
Orçamento 01 

CC3 

FGO 

2.576,73 

1.153,02

Gerência de Educação Infantil Gerente de Educação Infantil 01 
CC3 

FGO 

2.576,73 

1.359,89

Coordenação do CEI Coordenadora do CEI 26 CC5 
FGAT 

1.746,42 
832,66 

Coordenadoria Administrativa 
Coordenador Administrativo 
Coordenador 09

CC8 

FGC 

1.061,72 

446,12 

Assistente VI Auxiliar Operacional 08 
CC9 

FGA 

818,35 

267,21 

Coordenadoria Educacional Coordenador Educacional 
54 FGC 446,12 

Coordenadoria Coordenador 
04 FGC 446,12 

Secretaria Municipal de 
Educação

Diretoria de Educação

Gerência da 
Merenda Escolar

Gerência de 
Ensino

Gerência de 
Manutenção

Diretoria de Educação
 Infantil

Gerência de 
Educação Infantil

Assessoria de Controle 
e Orçamento
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Secretaria Municipal de Administração 
Diretoria de Recursos Humanos 

PORTARIA nº. 146/14, de 10 de março de 2014.

ANTONIO JOSÉ BEFFA, Prefeito do Município de Arapongas, Estado do 
Paraná, no uso de suas atribuições legais, à vista do contido na solicitação nº 290/14, de 06/03/14, 
EDUCAÇÃO; 

R E S O L V E:

DESIGNAR, no período de 03 de fevereiro a 31 de dezembro de 2014, as 
Servidoras abaixo relacionadas ocupantes de cargos de provimento efetivo, lotados na Secretaria 
Municipal de Educação, para o Exercício do Cargo em localidade do Interior do Município, com a 
gratificação de 20% (vinte por cento), do valor da referência salarial do respectivo cargo, com 
fundamento no art. 120 e seguintes da Lei nº. 2.147/92 (Estatuto dos Servidores Públicos Municipais), 
conforme segue: 

Matrícula Servidor Cargo/Nível Escola 

10514-7/2 Sonia Bernardes Gonçalves Cozinheira-01 �Rural João XXIII� 
7527-2/1 Imaculada Conceição Salvioni Aux. Geral -03 �Rural Rocha Pombo� 

     
Arapongas, 10 de março de 2014. 

ANTONIO JOSÉ BEFFA 
         Prefeito 

ELIZABETE HUMAI DE TOLEDO 
Secretária Municipal de Educação 

PPRREEFFEEIITTUURRAA DDOO MMUUNNIICCÍÍPPIIOO DDEE AARRAAPPOONNGGAASS
Estado do Paraná 
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EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 001/2014

O  INSTITUTO  DE  PREVIDÊNCIA  DO  MUNICÍPIO  DE  ARAPONGAS  �  IPPASA,  autarquia  municipal,  CNPJ  nº
07.890.935/0001-30, torna público, que fará realizar em sua sede situada na Av. Arapongas, 88, Centro, na cidade de Arapongas/PR,
Credenciamento de Instituições autorizadas ou credenciadas perante os órgãos que compõem o Sistema Financeiro Nacional, a partir da
data da publicação deste edital, válido para o período de 12 (doze) meses, sem qualquer exclusividade, nos termos da legislação em
vigor, para o exercício profissional de administração de carteiras, integrando o cadastro de gestores de recursos financeiros do IPPASA,
nos moldes previstos na Resolução CMN nº 3922/2010, em conformidade com o artigo 3º, inciso IX, da Portaria MPS nº 519 de 24 de
agosto de 2011, alterada pela Portaria MPS nº 170 de 25 de abril de 2012, pela Portaria MPS nº 440 de 09 de outubro de 2013 , pela Lei
8.666/93, e na forma estabelecida neste Edital.

1. OBJETO

1.1 O objeto do presente Edital é o credenciamento, sem qualquer exclusividade, de instituições autorizadas ou credenciadas perante
os órgãos que compõem o Sistema Financeira Nacional, nos termos da legislação em vigor, para a prestação de serviços especializados
de administração de carteiras, integrando o cadastro do IPPASA, de gestores de recursos financeiros nos moldes previstos na Resolução
CMN nº 3922/2010, em conformidade com o artigo 3º, inciso IX, da Portaria MPS nº 519 de 24 de agosto de 2011, alterada pela Portaria
MPS nº 170 de 25 de abril de 2012, pela Portaria MPS nº 440 de 09 de outubro de 2013 , pela Lei 8.666/93, e na forma estabelecida
neste Edital.

1.2  As  Instituições  interessadas  neste  credenciamento  deverão  atualizar  seu  cadastro  junto  ao  IPPASA,  ou  ainda,  cadastrar-se,
apresentando os documentos necessários ao atendimento de todas as condições de habilitação exigidas neste Edital.

1.3  Estes  documentos  deverão  ser  apresentados  em  envelope  lacrado,  identificado  como  DOCUMENTOS  DE
CADASTRAMENTO/ATUALIZAÇÃO a  qualquer  momento,  visto  que  o  presente  credenciamento  é  um processo  de  inscrição
permanentemente aberto no período de seu prazo de validade, que é de 12 (doze) meses a partir da data da publicação deste edital,
durante o horário de funcionamento do IPPASA.

2. PRAZO DE INSCRIÇÃO E VIGÊNCIA 

2.1. O credenciamento será amplamente divulgado e estará aberto aos interessados, durante o prazo para recebimento dos envelopes no
período de 12 (doze) meses contados a partir da data da publicação deste edital, sendo que ao requerer seu credenciamento o interessado
deverá fornecer os elementos necessários à satisfação das exigências deste instrumento.

2.2. O IPPASA, a seu critério, poderá prorrogar o presente prazo caso necessário, com a devida publicação.

3. CONDIÇÕES PARA CREDENCIAMENTO

3.1 Somente poderão ser credenciadas para prestar serviços de administração de carteira de investimento ao IPPASA, as Instituições
Financeiras ou instituição autorizada ou credenciada nos termos da legislação em vigor, para o exercício profissional de administração
de carteiras, cuja finalidade e ramo de atuação estejam em consonância com o objeto deste Edital e que, ao final, receberão a Certidão
em  Registro  Cadastral,  que  será  fornecida  no  momento  da  atualização  ou  efetivação  do  seu  cadastro,  cumprido  os  requisitos
estabelecidos no item 4 deste Edital.

3.2 A participação neste Credenciamento implica na aceitação integral e irrestrita das condições estabelecidas neste Edital.

3.3 Estarão impedidos de participar de qualquer fase do processo interessados que se enquadrem em uma ou mais das situações a seguir:

a) estejam constituídos sob a forma de consórcio;

b)  estejam cumprindo  penalidade  de  suspensão  temporária  imposta  por  qualquer  órgão  da  Administração  Pública  ou  do Sistema
Financeiro Nacional;

c) sejam declaradas inidôneas em qualquer esfera de Governo;

d) estejam sob falência, intervenção, recuperação judicial, dissolução ou liquidação.

3.4. As instituições que mantêm relacionamento financeiro com o IPPASA não estão dispensadas de participar deste credenciamento.

3.5. O credenciamento será exigido do Administrador e do Gestor dos Fundos de Investimento.

4. ETAPAS DO PROCESSO DE CREDENCIAMENTO

4.1 O processo de credenciamento acontecerá de acordo com as seguintes etapas:

PRIMEIRA ETAPA: HABILITAÇÃO

4.1.1 A Empresa que desejar prestar serviços especializados de administração de carteiras de investimento deverá apresentar os seguintes
documentos:

4.1.2 Todos os documentos deverão ser apresentados em original ou através de cópia autenticada por cartório competente. 

4.1.3. Não serão aceitos pedidos de credenciamento com a documentação incompleta.

4.1.4 A entrega da documentação abaixo estabelecida implica manifestação de interesse no credenciamento, bem como aceitação e
submissão, independente de manifestação expressa, a todas as normas e condições deste edital.

4.2 � Habilitação Jurídica
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a) Ato Constitutivo, estatuto ou contrato social e alterações em vigor, devidamente registrados da sociedade empresária, e, no caso de
sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus atuais administradores e respectivos cadastros de pessoa física �
CPF;

a.1)  No caso  de  sociedade  simples:  inscrição  do  ato  constitutivo  no  Registro  Civil  das  Pessoas  Jurídicas  do  local  de  sua  sede,
acompanhada de prova da indicação dos seus administadores;

b) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e de registro ou autorização
para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir;

c) Ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo Banco Central do Brasil ou pela Comissão de Valores Mobiliários.

4.3. � Regularidade Fiscal e Trabalhista

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica � CNPJ com situação vigente.

b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuinte Estadual e/ ou Municipal, relativo ao domicílio ou sede da entidade, pertinente ao seu 
ramo de atividade;

c) Prova de Regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço � FGTS;

d) Prova de Regularidade perante o Instituto Nacional de Seguridade Social � INSS;

d) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, por meio da apresentação da Certidão Negativa ou Certidão Positiva com efeitos 
de negativa de Tributos Fedrais emitida pela Secretaria da Receita Federal, comprovando sua regularidade com a Fazenda Federal, e 
Certidão Negativa ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa da Dívida Ativa da União, emitida pela Procuradoria da Fazenda 
Nacional do Ministério da Fazenda, comprovando sua regularidade para com a Fazenda Federal.

e) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual e Municipal através de certidões das respectivas secretarias, das entidades da 
federação, sede da entidade;

f)  Certidão Negativa  de  Débitos  Trabalhistas  (CNDT),  comprovando a  inexistência  de  débitos  inadimplidos  perante  a  Justiça  do
Trabalho (Disponível em http: //www.tst.jus.br/certidao)

4.4 � Qualificação Técnica

a) Credenciamento dos gestores junto ao CVM;

b) Regulamento dos fundos de investimentos a serem oferecidos que estejam enquadrados na Resolução 3.922, de 2010;
c) Demonstrar experiência na gestão de recursos dos entes de Previdência que possuam ativos por contribuição de servidor público e
Estatal, por meio de Declaração fornecida por dirigente da instituição em papel timbrado com qualificação do signatário acompanhada
da apresentação de demonstrativo das referidas aplicações;

d)  Comprovação,  pelo  interessado,  de  que  os  produtos  que  administrou  no  mercado  financeiro,  nos  últimos  cinco  anos,  tiveram
rentabilidade igual ou superior a Meta Atuarial definida na Avaliação Atuarial.

e)  Preenchimento  do  Questionário  Padrão  Anbima  Due  Diligence  para  Fundos  de  Investimentos  que  poderá  ser  obtido  no  sitio
eletrônico:
HTTP://www.anbima.com.br/notícias/arq/questionarioduegiligence.pdf

4.4.1 A comprovação de experiência a que se refere a alínea "c" do item 4.4 será feita através de Declaração, fornecida por Regime
Próprio de Previdência Social ou por Entidade Fechada de Previdência Complementar ou pela própria Instituição Financeira, de que o
interessado prestou serviços de administração de carteira de investimentos;

4.4.2 A declaração emitida por Regime Próprio de Previdência Social ou por Entidade Fechada de Previdência Complementar deverá
conter a identificação do signatário e ser apresentada em papel timbrado, contendo o endereço e o telefone do mesmo.

4.4.3 A declaração emitida pela própria Instituição Financeira deverá conter informações atualizadas do Regime Próprio de Previdência
Social ou da Entidade Fechada de Previdência Complementar contendo a Razão Social, CNPJ, Endereço, Telefone, Nome e Cargo do
Representante Legal e e-mail para contato e confirmação das informações;

4.4.4 O IPPASA terá poderes para averiguar in loco, junto ao declarante, a declaração, a fim de comprovar sua autenticidade.

4.5 � Qualificação Econômica-Financeira 

a) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, devidamente
publicados  e/ou  registrados,  com nome,  assinatura  e  número  de inscrição no Conselho profissional  do contador  responsável,  que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios;

b) Demonstração por meio do  Modelo do Anexo III,  em anexo, sua capacidade financeira mediante a apresentação dos índices de
liquidez geral (LG), liquidez corrente (LC) e endividamento (E), cujos valores são os a seguir estabelecidos, respeitando, quando for o
caso, o constante no subitem b.1):

(LG)
(valor mínimo)

(LC)
(valor mínimo)

(E)
(valor máximo)

1,00 1,00 0,60

OBS.: a) Os índices deverão ter no máximo 2 (duas) casas decimais.
           b) O valor máximo fixado para o endividamento (E) é de 0,60.
b.1) Se no quadro do subitem b) não constar numericamente os limites de liquidez geral (LG), liquidez corrente (LC) e endividamento
(E) ou se forem inferiores a 1,00 tanto para a liquidez geral (LG) quanto para a liquidez corrente (LC), e/ou extrapolarem o índice de
0,60 para o endividamento (E), prevalecerão para (LG) e (LC) o valor de 1,00 e para o (E) o valor de 0,60, sob pena de inabilitação.

b.2) Os índices serão calculados conforme segue:
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LG = (AC + RLP) / (PC + ELP)

LC = (AC / PC)

E = (PC + ELP) / (AC + RLP+ AP)
onde :

AC - ativo circulante
PC  - passivo circulante

AP       - ativo permanente
RLP - realizável a longo prazo
ELP - exigível a longo prazo

c) Certidão Negativa de falência ou recuperação judicial expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, datados de, no máximo
90 (noventa) dias anteriores à data de apresentação da documentação.

d) Caso a empresa seja sediada em outra Comarca do Estado ou em outro Estado deve apresentar, juntamente com a(s) certidão(ões)
negativa(s) exigida(s), declaração passada pelo Foro de sua sede, indicando quais os Cartórios ou Ofícios de Registros que controlam a
distribuição de falências e concordatas.

4.6.  Documentos complementares:

4.6.1  Sem  prejuízo  do  cumprimento  das  condições  para  o  credenciamento  exigidas  neste  edital,  deverá  o  interessado  financeira
demonstrar:

a) que está cumprindo o disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, conforme Anexo I;

b) a inexistência de fato superveniente impeditivo e que concorda com todas as condições do Edital e seus anexos, conforme Anexo II.

SEGUNDA ETAPA: DO JULGAMENTO

5.1 Os julgamentos ocorrerão durante as reuniões do Comitê de Investimentos do IPPASA.

5.2.Toda a documentação deverá ser apresentada em original ou fotocópia autenticada, observado o seu prazo de validade.

5.3. Os documentos para os quais o prazo de validade não estiver mencionado expressamente somente serão aceitos dentro do prazo
máximo de 90 (noventa), contados da data de sua respectiva emissão.

5.4 Em nenhuma hipótese será permitida a apresentação de protocolos, em substituição aos documentos exigidos.

5.5 Será desclassificada a Instituição que desatender ao disposto no item 3 deste Edital.

5.6. A homologação da proposta de credenciamento será promovida pelo Diretor Presidente do IPPASA e seus extratos publicado no
órgão de publicações oficiais do Município.

5.7 O prazo de vigência do credenciamento será de 12 (doze) meses, a contar da data de emissão do Certificado de Credenciamento,
desde que a instituição mantenha as condições previstas e apresentadas neste Edital.

5.8 A emissão de certificado de credenciamento para o interessado, na forma do item anterior, não gera a obrigação de contratação para o
IPPASA, nem de manter recursos nele aplicados.

5.9 Sempre que alguma instituição Financeira for credenciada o IPPASA publicará o ato em sua página na internet.

6. ENTREGA DOS DOCUMENTOS

6.1 O presente Edital de Credenciamento deverá ser retirado na sede do IPPASA no horário de expediente.

6.2 Os documentos relativos ao credenciamento deverão ser entregues na forma prevista neste edital na sede do IPPASA, mediante
protocolo constituindo-se em processo administrativo.

6.3 Todas as certidões deverão estar dentro do  seu prazo de validade por ocasião da solicitação do credenciamento ou renovação do
pedido.

6.4 A solicitação de credenciamento poderá ocorrer a qualquer tempo dentro do prazo previsto neste Edital, todavia, o pedido só será
processado se acompanhado da documentação exigida.

6.5 O requerimento de credenciamento com a apresentação da documentação exigida implica na aceitação plena das condições e termos
do presente edital.

7. IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E RECURSOS

7.1  A impugnação ao Edital  poderá  ser  feita  desde sua publicação até  cinco dias  antes  do início do credenciamento previsto no
preâmbulo.

7.2 Não serão conhecidos impugnações e recursos meramente protelatórios ou subscritos por representante não habilitado legalmente ou
não identificado no processo para responder pelo interessado.

5.3 Os recursos contra decisões não terão efeito suspensivo.

5.4 O acolhimento de recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

8. DA HOMOLOGAÇÃO, ADJUDICAÇÃO E VIGÊNCIA DA ALOCAÇÃO DOS
RECURSOS FINANCEIROS:

8. 1 �  O julgamento da habilitação e a classificação das instituições e fundos serão submetidos ao Diretor Presidente e Cômite de
Investimentos do IPPASA para deliberação quanto à sua homologação e à adjudicação do objeto deste credenciamento.
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8. 2 � Na hipótese de contratação das instituições financeiras credenciadas, a documentação deverá ser atualizada a cada doze meses.

8. 3 � A contratação com as instituições financeiras credenciadas obedecerá aos princípios de Direito Administrativo e à Lei Federal nº
8.666, de 1993 e suas alterações.

9 � DAS PENALIDADES

9.1 Sem prejuízos das demais sanções previstas em lei, a credenciada ficará sujeita às penalidades impostas pela Lei Federal nº 8.666, de
1993 e suas alterações, bem como na aplicação de multa de 0,1% (um décimo por cento) do valor da aplicação por dia de atraso no
atendimento da solicitação do Diretor Presidente.

10 - DA CONTRATAÇÃO

10.1 � As obrigações decorrentes da contratação a ser firmada entre o Instituto de Previdência , Pensões e Aposentadorias dos Servidores
Municipais de Arapongas� IPPASA, e a instituição financeira credenciada, serão formalizadas através de Contrato de Prestação de
Serviços, no qual a remuneração pela Prestação de Serviço será correspondente a Taxa de Administração dos Fundos de Investimentos
constantes dos Regulamentos dos Fundos;

10.2 � Após a publicação do Resultado Final do Processo Seletivo poderá o IPPASA convocar normalmente o(s) CREDENCIADO(S),
no prazo estabelecido no item 5.7 deste edital, para assinatura do Contrato de Prestação de Serviços (Abertura de Conta,etc.).

11 - DO DESCREDENCIAMENTO:

11. 1 � Na hipótese de contratação, o Instituto de Previdência, Pensões e Aposentadorias dos Servidores de Arapongas � IPPASA poderá
descredenciar a instituição financeira e considerar rescindido o contrato, de pleno direito, independentemente de aviso, interpelação ou
notificação judicial ou extrajudicial,  sem que por isso, seja obrigada a suportar ônus de indenização, multa ou pagamento extra, a
qualquer título, se o contratado:

11.2 �  Descumprir quaisquer das normas que regem os Regimes Próprios de Previdência Social � RPPS, bem como aos ditames da
Resolução nº 3.922, de 2010 do CMN, Portaria MPS nº 345, de 2009;

11.3 � Deixar de executar o serviço na forma e nos prazos estipulados no contrato, ou infringir qualquer disposição contratada;

11.4 � Recusar-se a receber ou cumprir instruções para melhor execução do serviço.

12. DISPOSIÇÕES FINAIS

12.1 O presente Edital e seus anexos estão disponíveis no link do IPPASA no site da Prefeitura do Municipal de Arapongas.

12.2 O credenciamento de instituição financeira não estabelece obrigação do IPPASA em efetuar qualquer solicitação de prestação de
serviços.

12.3 Não existirá um número mínimo ou máximo de credenciamentos, pois se trata da formação de um banco de credenciados, para
eventual prestação de serviços de administração de recursos.

12.4 A qualquer tempo, o IPPASA poderá alterar, suspender ou cancelar o credenciamento com o Credenciado que deixar de satisfazer às
exigências estabelecidas neste edital e nas normas legais, sem que caiba qualquer indenização.

12.5 O Credenciado é  responsável,  a  qualquer  tempo,  pela  fidelidade  e  legitimidade das  informações  constantes  nos  documentos
apresentados.

12.6 Todo e qualquer esclarecimento com relação ao presente Edital deverá ser dirigido ao Comitê de Investimentos e protocolado na
sede administrativa do IPPASA.

12.7 Após a decisão acerca da alocação dos recursos, o IPPASA deverá:

a) Fixar rotinas para o cumprimento de obrigações entre as partes;

b) Efetuar o pagamento na forma convencionada pelos respectivos fundos,  das taxas de administração e performance, conforme o caso;

c) Manter os dados cadastrais devidamente atualizados perante o Credenciado, além de todo e qualquer esclarecimento que venha a ser
solicitado;

d) Acompanhar e fiscalizar a execução dos serviços

e) Rejeitar os serviços executados em desacordo com as normas vigentes do Sistema Financeiro, exigindo sua imediata correção, sob
pena de aplicação das penalidades previstas em lei, ressalvados os casos fortuitos ou de força maior, devidamente justificados e aceitos
pelo IPPASA;

f) Efetuar, quando julgar necessário, inspeção com a finalidade de verificar a prestação de serviços e o atendimento das exigências
contratuais;

g) Comunicar formalmente à instituição financeira toda e qualquer ocorrência relacionada com a execução dos serviços;

12.8 O presente edital de credenciamento poderá ser revogado por razões de interesse do IPPASA decorrentes de fato superveniente,
devidamente comprovado, ou anulado no todo ou em parte, por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer
escrito e devidamente fundamentado.

12.9 Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento, e considerar-se-ão os
dias consecutivos, exceto quando for explicitamente disposto em contrário.

12.10 Fica eleito o Foro da Comarca de Arapongas para dirimir quaisquer  dúvidas ou questões relativas ao Edital,  eventualmente
suscitadas.

Arapongas, 18 de março de 2014.
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João Mariano Filho
Diretor Presidente

ANEXO I � DECLARAÇÃO (em papel timbrado da instituição financeira) (Razão Social da Instituição),  inscrita  no CNPJ sob o
nº__________________, sediada à (endereço completo), declara, sob as penas da Lei, para os fins requeridos no inciso XXXIII, do
artigo 7º da Constituição Federal, consoante o que se estabeleceu no artigo 1º, da Lei nº 9.84, de 27 de outubro de 1999, que não tem em
seu quadro de empregados, menores de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, bem como em qualquer trabalho, menores
de 16 anos, salvo na condição de aprendiz a partir de 14 anos.
_____________, ____ de __________ de 2014
(Nome e assinatura do Declarante)
(número do CPF do Declarante)

ANEXO II � DECLARAÇÃO ( em papel timbrado da instituição financeira)
(Razão Social da Instituição), inscrita no CNPJ sob o nº. ________, sediada à (endereço completo), declara sob as penas da Lei, que até
a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo de credenciamento, ciente da obrigatoriedade de
declarar ocorrências posteriores.
_______________, de ____ de ___________ de 2014
(Nome e assinatura do Declarante)
(número do CPF do Declarante)

ANEXO III

CAPACIDADE FINANCEIRA

Declaramos que as demonstrações abaixo correspondem à real situação da proponente. Esses índices foram obtidos no balanço do último
exercício social.
Declaramos, ainda, que a qualquer tempo, desde que solicitado pelo licitador, nos comprometemos a apresentar as demonstrações 
financeiras que comprovarão as demonstrações.

SÃO AS DEMONSTRAÇÕES:

Tipo de índice Valor em reais Índice
Liquidez geral (LG)
LG = (AC + RLP) / (PC + ELP)
Liquidez corrente (LC)
LC = AC / PC
Endividamento (E)
E = (PC + ELP)/(AC+RLP+AP)

AC � ativo circulante;                                                      RLP � realizável a longo prazo.;

AP � ativo permanente;                                                        ELP � exigível a longo prazo.   

PC � passivo circulante;  
                                                                                                    
OBS: Os índices deverão ser apresentados com no máximo 2 (duas) casas decimais, desprezando-se as demais.
             
         (inserir o local), (inserir o dia) de (inserir o mês) de (inserir o ano).
     
Representante legal                                                              Contador
(carimbo, nome, RG n° e assinatura)                     (nome, RG n°, CRC n° e assinatura,)
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DDEECCRREETTOO LLEEGGIISSLLAATTIIVVOO NNºº 116633//22001144

Concede Licença ao Vice-Prefeito do 
Município de Arapongas para ausentar-
se do País. 

A CÂMARA MUNICIPAL DE ARAPONGAS, ESTADO DO PARANÁ, APROVOU, E EU,

PRESIDENTE, PROMULGO O SEGUINTE

                                  
DECRETO LEGISLATIVO

Art. 1. Fica concedida licença ao Vice-Prefeito do 

Município de Arapongas, Pedro Paulo Bazana, para afastar-se do exercício do 

cargo, durante o dia 22 de março de 2014. 

Art. 2º. Este Decreto Legislativo entrará em vigor na 

data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Sala das Sessões, 20 de março de 2014. 

ANGÉLICA FERREIRA                                        MARIA MARGARETH N. PIMPÃO GIOCONDO

    1ª Secretária                                                          Presidente
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ATOS DO PODER LEGISLATIVO
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