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AVISO DE LICIT AÇÃO
EDITAL DE PREGÃO Nº 222/2014 – LICITAÇÃO

Comunicamos aos interessados que a licitação,
modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 222/2014, que
se acha aberta e que tem como objeto o Registro de
preços para eventual aquisição de materiais de higiene
e limpeza pessoal necessários para o atendimento aos
alunos das Escolas da rede municipal de Ensino e
Centros de Educação Infantil, em atendimento a
Secretaria Municipal de ensino e Centros de Educação
Infantil, em atendimento a Secretaria Municipal de
Educação, conforme consta no 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 17 de Novembro de 2014 e
abertos a partir das 09:30min horas, do mesmo dia, no
mesmo local. O respectivo edital poderá ser obtido em
sua integra no endereço eletrônico http://
www.arapongas.pr.gov.br/licitacao.

Arapongas, 03 de Novembro de 2014.

VALDINEI  JULIANO  PEREIRA
Pregoeiro Municipal

AVISO DE LICIT AÇÃO
EDITAL DE PREGÃO Nº 223/2014 – LICITAÇÃO

Comunicamos aos interessados que a licitação,
modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 223/2014, que
se acha aberta e que tem como objeto a Aquisição de
veículo automotor zero, destinado ao Conselho tutelar,
através do convênio n.° 412/2013, em atendimento a
Secretaria Municipal de Assistência Social - SEMAS,
conforme consta no 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
18 de Novembro de 2014 e abertos a partir das 09:30min
horas, do mesmo dia, no mesmo local. O respectivo
edital poderá ser obtido em sua integra no endereço
eletrônico http://www.arapongas.pr.gov.br/licitacao.

Arapongas, 03 de Novembro de 2014.

MATHEUS HUGO GASPAROTO
Pregoeiro Municipal

AVISO DE LICIT AÇÃO
EDITAL DE PREGÃO Nº 224/2014 – LICITAÇÃO

Comunicamos aos interessados que a licitação,
modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 224/2014, que
se acha aberta e que tem como objeto o Registro de
preços para futuras aquisições de medicamentos
hospitalares para as unidades básicas de saúde – UBSs,
UPA 24 horas, PAM 18 horas, CISAM, SAMU e demais
unidade da Secretaria Municipal de Saúde de Arapongas,
conforme consta no 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
18 de Novembro de 2014 e abertos a partir das 13:30min
horas, do mesmo dia, no mesmo local. O respectivo
edital poderá ser obtido em sua integra no endereço
eletrônico http://www.arapongas.pr.gov.br/licitacao.

Arapongas, 03 de Novembro de 2014.

MÁRCIA   MARIA    ARDUIM  BIAZON
Pregoeira Municipal

AVISO DE LICIT AÇÃO
EDITAL DE PREGÃO Nº 225/2014 – LICITAÇÃO

Comunicamos aos interessados que a licitação,
modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 225/2014, que
se acha aberta e que tem como objeto o Registro de
preços para aquisição de peças e insumos para
manutenção de computadores e impressoras da
Prefeitura do Município de Arapongas, em atendimento
a Diretoria de T.I - SEMAD, conforme consta no
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
19 de Novembro de 2014 e abertos a partir das 09:30min

horas, do mesmo dia, no mesmo local. O respectivo
edital poderá ser obtido em sua integra no endereço
eletrônico http://www.arapongas.pr.gov.br/licitacao.

Arapongas, 03 de Novembro de 2014.

MATHEUS  HUGO  GASPAROTO
Pregoeiro Municipal

AVISO DE LICIT AÇÃO
EDITAL DE PREGÃO Nº 226/2014 – LICITAÇÃO

Comunicamos aos interessados que a licitação,
modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 226/2014, que
se acha aberta e que tem como objeto o Registro de
preços para aquisição e instalação de porta pallets de
aço e protetor de pallets montados e aquisição de
paleteira manual e empilhadeira elétrica, destinadas a
Central de Abastecimento Municipal, em atendimento a
Secretaria Municipal de Administração - SEMAD,
conforme consta no 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
20 de Novembro de 2014 e abertos a partir das 13:30min
horas, do mesmo dia, no mesmo local. O respectivo
edital poderá ser obtido em sua integra no endereço
eletrônico http://www.arapongas.pr.gov.br/licitacao.

Arapongas, 03 de Novembro de 2014.

PATRÍCIA   A.  DE  OLIVEIRA
Pregoeira Municipal

AVISO DE LICIT AÇÃO
EDITAL DE PREGÃO Nº 227/2014 – LICITAÇÃO

Comunicamos aos interessados que a licitação,
modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 227/2014, que
se acha aberta e que tem como objeto o Registro de
preços para contratação de Pessoa Jurídica para
aquisição e instalação de forro de PVC para atender a
diversas secretarias, em atendimento a Secretaria
Municipal de Administração - SEMAD, conforme consta
no respectivo Edital. Os envelopes (de proposta e
documentação) serão recebidos na Prefeitura do
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Município de Arapongas – Na Gerência de Licitação,
localizada na Rua das Garças, nº 750, 2° Andar, Centro
Administrativo, ARAPONGAS-PR, até 09h15min do dia
20 de Novembro de 2014 e abertos a partir das 09:30min
horas, do mesmo dia, no mesmo local. O respectivo
edital poderá ser obtido em sua integra no endereço
eletrônico http://www.arapongas.pr.gov.br/licitacao.

Arapongas, 03 de Novembro de 2014.

PATRÍCIA   A.  DE  OLIVEIRA
Pregoeira Municipal

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - PSS –
EDITAL Nº. 086/14

EXTRATO DE TERMO CONTRATUAL
(Edital de Convocação nº. 139/14, de 02/09/2014)

Contratante: Prefeitura do Município de Arapongas –
Paraná
Contratado(a): Ademir Sebastião Custodio
Cargo: Agente de Endemias
Carga Horária: 40 (quarenta) horas semanais
Objetivo: Atender ao Programa de Combate ao Aedes
Aegypti
Vigência: Prazo Determinado, com início em 24/09/2014
Salário: R$ 909,50 (Novecentos e nove reais e cinqüenta
centavos) mensais
Dotação Orçamentária: 09.01-10.301.0003.2.020

Contratante: Prefeitura do Município de Arapongas –
Paraná
Contratado(a): Angela Cristina Ferreira Barbosa
Canaveze
Cargo: Agente de Endemias
Carga Horária: 40 (quarenta) horas semanais
Objetivo: Atender ao Programa de Combate ao Aedes
Aegypti
Vigência: Prazo Determinado, com início em 29/09/2014
Salário: R$ 909,50 (Novecentos e nove reais e cinqüenta
centavos) mensais
Dotação Orçamentária: 09.01-10.301.0003.2.020

Contratante: Prefeitura do Município de Arapongas –
Paraná
Contratado(a): Aparecida de Fatima Aquino Gomes
Cargo: Agente de Endemias
Carga Horária: 40 (quarenta) horas semanais
Objetivo: Atender ao Programa de Combate ao Aedes
Aegypti
Vigência: Prazo Determinado, com início em 29/09/2014
Salário: R$ 909,50 (Novecentos e nove reais e cinqüenta
centavos) mensais
Dotação Orçamentária: 09.01-10.301.0003.2.020

Contratante: Prefeitura do Município de Arapongas –
Paraná
Contratado(a): Ariane Aparecida de Souza dos Santos
Cargo: Agente de Endemias
Carga Horária: 40 (quarenta) horas semanais
Objetivo: Atender ao Programa de Combate ao Aedes

Aegypti
Vigência: Prazo Determinado, com início em 24/09/2014
Salário: R$ 909,50 (Novecentos e nove reais e cinqüenta
centavos) mensais
Dotação Orçamentária: 09.01-10.301.0003.2.020

Contratante: Prefeitura do Município de Arapongas –
Paraná
Contratado(a): Ariane Priscila Gasparini Veronez
Cargo: Agente de Endemias
Carga Horária: 40 (quarenta) horas semanais
Objetivo: Atender ao Programa de Combate ao Aedes
Aegypti
Vigência: Prazo Determinado, com início em 29/09/2014
Salário: R$ 909,50 (Novecentos e nove reais e cinqüenta
centavos) mensais
Dotação Orçamentária: 09.01-10.301.0003.2.020

Contratante: Prefeitura do Município de Arapongas –
Paraná
Contratado(a): Claudinei Nery Alves
Cargo: Agente de Endemias
Carga Horária: 40 (quarenta) horas semanais
Objetivo: Atender ao Programa de Combate ao Aedes
Aegypti
Vigência: Prazo Determinado, com início em 23/09/2014
Salário: R$ 909,50 (Novecentos e nove reais e cinqüenta
centavos) mensais
Dotação Orçamentária: 09.01-10.301.0003.2.020

Contratante: Prefeitura do Município de Arapongas –
Paraná
Contratado(a): Edineia de Faria
Cargo: Agente de Endemias
Carga Horária: 40 (quarenta) horas semanais
Objetivo: Atender ao Programa de Combate ao Aedes
Aegypti
Vigência: Prazo Determinado, com início em 29/09/2014
Salário: R$ 909,50 (Novecentos e nove reais e cinqüenta
centavos) mensais
Dotação Orçamentária: 09.01-10.301.0003.2.020

Contratante: Prefeitura do Município de Arapongas –
Paraná
Contratado(a): Elen Diana Cardozo
Cargo: Agente de Endemias
Carga Horária: 40 (quarenta) horas semanais
Objetivo: Atender ao Programa de Combate ao Aedes
Aegypti
Vigência: Prazo Determinado, com início em 29/09/2014
Salário: R$ 909,50 (Novecentos e nove reais e cinqüenta
centavos) mensais
Dotação Orçamentária: 09.01-10.301.0003.2.020

Contratante: Prefeitura do Município de Arapongas –
Paraná
Contratado(a): Elene Maise Santiago Lopes
Cargo: Agente de Endemias
Carga Horária: 40 (quarenta) horas semanais
Objetivo: Atender ao Programa de Combate ao Aedes
Aegypti
Vigência: Prazo Determinado, com início em 29/09/2014

Salário: R$ 909,50 (Novecentos e nove reais e cinqüenta
centavos) mensais
Dotação Orçamentária: 09.01-10.301.0003.2.020

Contratante: Prefeitura do Município de Arapongas –
Paraná
Contratado(a): Fernanda Cardoso dos Santos de
Andrade
Cargo: Agente de Endemias
Carga Horária: 40 (quarenta) horas semanais
Objetivo: Atender ao Programa de Combate ao Aedes
Aegypti
Vigência: Prazo Determinado, com início em 01/10/2014
Salário: R$ 909,50 (Novecentos e nove reais e cinqüenta
centavos) mensais
Dotação Orçamentária: 09.01-10.301.0003.2.020

Contratante: Prefeitura do Município de Arapongas –
Paraná
Contratado(a): Gleitson Borges da Silva
Cargo: Agente de Endemias
Carga Horária: 40 (quarenta) horas semanais
Objetivo: Atender ao Programa de Combate ao Aedes
Aegypti
Vigência: Prazo Determinado, com início em 06/10/2014
Salário: R$ 909,50 (Novecentos e nove reais e cinqüenta
centavos) mensais
Dotação Orçamentária: 09.01-10.301.0003.2.020

Contratante: Prefeitura do Município de Arapongas –
Paraná
Contratado(a): Grace Kelly Pinheiro
Cargo: Agente de Endemias
Carga Horária: 40 (quarenta) horas semanais
Objetivo: Atender ao Programa de Combate ao Aedes
Aegypti
Vigência: Prazo Determinado, com início em 29/09/2014
Salário: R$ 909,50 (Novecentos e nove reais e cinqüenta
centavos) mensais
Dotação Orçamentária: 09.01-10.301.0003.2.020

Contratante: Prefeitura do Município de Arapongas –
Paraná
Contratado(a): Karin Cristina Galo
Cargo: Agente de Endemias
Carga Horária: 40 (quarenta) horas semanais
Objetivo: Atender ao Programa de Combate ao Aedes
Aegypti
Vigência: Prazo Determinado, com início em 01/10/2014
Salário: R$ 909,50 (Novecentos e nove reais e cinqüenta
centavos) mensais
Dotação Orçamentária: 09.01-10.301.0003.2.020

Contratante: Prefeitura do Município de Arapongas –
Paraná
Contratado(a): Laurinda Alves Batista
Cargo: Agente de Endemias
Carga Horária: 40 (quarenta) horas semanais
Objetivo: Atender ao Programa de Combate ao Aedes
Aegypti
Vigência: Prazo Determinado, com início em 24/09/2014
Salário: R$ 909,50 (Novecentos e nove reais e cinqüenta
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centavos) mensais
Dotação Orçamentária: 09.01-10.301.0003.2.020

Contratante: Prefeitura do Município de Arapongas –
Paraná
Contratado(a): Lucia Helena Miguel da Silva
Cargo: Agente de Endemias
Carga Horária: 40 (quarenta) horas semanais
Objetivo: Atender ao Programa de Combate ao Aedes
Aegypti
Vigência: Prazo Determinado, com início em 23/09/2014
Salário: R$ 909,50 (Novecentos e nove reais e cinqüenta
centavos) mensais
Dotação Orçamentária: 09.01-10.301.0003.2.020

Contratante: Prefeitura do Município de Arapongas –
Paraná
Contratado(a): Luciana Rosa de Lima
Cargo: Agente de Endemias
Carga Horária: 40 (quarenta) horas semanais
Objetivo: Atender ao Programa de Combate ao Aedes
Aegypti
Vigência: Prazo Determinado, com início em 01/10/2014
Salário: R$ 909,50 (Novecentos e nove reais e cinqüenta
centavos) mensais
Dotação Orçamentária: 09.01-10.301.0003.2.020

Contratante: Prefeitura do Município de Arapongas –
Paraná
Contratado(a): Maria Cristina Lemke
Cargo: Agente de Endemias
Carga Horária: 40 (quarenta) horas semanais
Objetivo: Atender ao Programa de Combate ao Aedes
Aegypti
Vigência: Prazo Determinado, com início em 29/09/2014
Salário: R$ 909,50 (Novecentos e nove reais e cinqüenta
centavos) mensais
Dotação Orçamentária: 09.01-10.301.0003.2.020

Contratante: Prefeitura do Município de Arapongas –
Paraná
Contratado(a): Maria de Lourdes Gravena
Cargo: Agente de Endemias
Carga Horária: 40 (quarenta) horas semanais
Objetivo: Atender ao Programa de Combate ao Aedes
Aegypti
Vigência: Prazo Determinado, com início em 29/09/2014
Salário: R$ 909,50 (Novecentos e nove reais e cinqüenta
centavos) mensais
Dotação Orçamentária: 09.01-10.301.0003.2.020

Contratante: Prefeitura do Município de Arapongas –
Paraná
Contratado(a): Monalisa Barbosa
Cargo: Agente de Endemias
Carga Horária: 40 (quarenta) horas semanais
Objetivo: Atender ao Programa de Combate ao Aedes
Aegypti
Vigência: Prazo Determinado, com início em 29/09/2014
Salário: R$ 909,50 (Novecentos e nove reais e cinqüenta
centavos) mensais
Dotação Orçamentária: 09.01-10.301.0003.2.020

Contratante: Prefeitura do Município de Arapongas –
Paraná
Contratado(a): Pamela Regina Luchtenberg
Cargo: Agente de Endemias
Carga Horária: 40 (quarenta) horas semanais
Objetivo: Atender ao Programa de Combate ao Aedes
Aegypti
Vigência: Prazo Determinado, com início em 29/09/2014
Salário: R$ 909,50 (Novecentos e nove reais e cinqüenta
centavos) mensais
Dotação Orçamentária: 09.01-10.301.0003.2.020

Contratante: Prefeitura do Município de Arapongas –
Paraná
Contratado(a): Silvana de Queiroz
Cargo: Agente de Endemias
Carga Horária: 40 (quarenta) horas semanais
Objetivo: Atender ao Programa de Combate ao Aedes
Aegypti
Vigência: Prazo Determinado, com início em 29/09/2014
Salário: R$ 909,50 (Novecentos e nove reais e cinqüenta
centavos) mensais
Dotação Orçamentária: 09.01-10.301.0003.2.020

Extrato de Termo Aditivo
Prefeitura Municipal de Arapongas

Secretaria Municipal de Administração

Processo Administrativo: nº 067/14.
Partes: Município de Arapongas e CONSTRUTORA LFT
LTDA.
Objeto: Contratação de empresa especializada para
reforma do corpo de bombeiros de Arapongas, em
atendimento à Secretaria Municipal de Obras, Transporte
e Desenvolvimento Urbano – SEODUR.
Objeto do Termo Aditivo: Com fundamento no Processo
Administrativo nº. 17187/14, datado de 21/10/2014,
acordam as partes, nos termos do art. 57, §1º, inciso IV,
da Lei Federal nº. 8.666/93, em prorrogar o prazo de
execução em mais 60 (sossenta) dias, ou seja, para
08.01.2015, permanecendo inalterada a vigencia
contratual que se encerrará em 25/04/2015.
Modalidade: Tomada de Preços nº. 003/14.
As demais cláusulas estipuladas em contrato original
permanecem inalteradas.

Extrato de Termo Aditivo
Prefeitura Municipal de Arapongas

Secretaria Municipal de Administração

Processo Administrativo: nº 253/13.
Partes: Município de Arapongas e IMOBILIÁRIA
FRANJOVI CNPJ/MF Nº 01.938.953/0001-68.
Objeto: Locação de imóvel localizado à Rua Marabú, nº
458, Centro, Arapongas-PR, para as instalações e
atividades da Secretaria Municipal de Educação e
Espostes – SEDES, em atendimento a Gerência de
Patrimônio – GEPAT.
Objeto do Termo Aditivo: Com fundamento no Processo

Administrativo nº. 16226/14, de 02/10/2014, acordam as
partes, nos termos da Lei n°. 8.666/93, em prorrogar o
prazo de vigência contratual do imóvel localizado à Rua
Marabú, n°. 458, Centro, neste Município, de Arapongas,
Pr, para 30/10/2015, observado o início em 31.10.2014, e
em reajustar o valor do aluguel de R$ 2.800,00 (dois mil
e oitocentos reais) para R$ 2.899,12 (dois mil oitocentos
e noventa e nove reais e doze centavos) mensais
observando-se o menor dos índices oficiais, no
montante de 3,54% relativo a reposição inflacionária,
acumulado nos últimos 12 (doze) meses, divulgado pelo
IGP-M, totalizando para o período da presente
prorrogação o montante de R$ 34.789,44 (trinta e quatro
mil setecentos e oitenta e nove reais e quarenta e quatro
centavos).
Modalidade: Dispensa nº. 044/13.
As demais cláusulas estipuladas em contrato original
permanecem inalteradas.

Extrato de Contrato
Prefeitura Municipal de Arapongas

Secretaria de Administração

Processo Administrativo: nº 274/14.
Partes: Município de Arapongas e CABULON &
SANTOS LTDA-ME, CNPJ: 11.708.226./0001-68.
Objeto: Aquisição de tendas para serem utilizadas em
eventos municipais, em atendimento a Secretaria
Municipal de Cultura, Lazer e Eventos – SECLE.
Modalidade: Pregão nº 203/14.
Prazo de Vigência: Até 31/12/2014.
Valor: R$ 7.444,00 (sete mil quatrocentos e quarenta e
quatro reais).
Data e Assinaturas.

Extrato de Termo Aditivo
Prefeitura Municipal de Arapongas

Secretaria Municipal de Administração

Processo Administrativo: nº 140/14.
Partes: Município de Arapongas e SANTA CRUZ
SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-ME CNPJ/MF Nº
13.556.457/0001-29.
Objeto: Credenciamento de empresas da área da saúde
para execução de plantões médicos presenciais, por hora
trabalhada, nas unidades de atendimento da Secretaria
de Saúde do Município de Arapongas – PR: Postos de
Saúde PSFs, Centro de Especialidade Médicas Jaime de
Lima, CISAM, UPA 24 Horas, SAMU, Unidade 18 Horas
Flamingos, Unidade 18 Horas Petrópolis, Unidade 18
Horas Palmares, CAPS e Administração Diretoria Clínica,
em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde.
Objeto do Termo Aditivo: Com suporte na Lei de
Licitações, sob n°. 8.666/93, art. 79, inciso II, e no
Processo Administrativo sob n°. 17122/14, de 20/10/2014,
as partes resolvem, nesta data, em comum acordo, nas
razões de suas faculdades, em dissolver quaisquer
direitos e obrigações oriundas do referido contrato
firmado entre as mesmas, de forma a não restar quaisquer
resquícios de ônus financeiro ou obrigacional, contidos
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no mesmo. As partes dar-se-ão por quitadas,
renunciando pleitear judicial ou extrajudicialmente
quaisquer direitos ou pagamentos oriundos do referido
contrato ou concernente ao presente
descredenciamento.
Modalidade: Inexigibilidade nº. 006/14 Chamamento nº.
002/14.
As demais cláusulas estipuladas em contrato original
permanecem inalteradas.

LEI nº 4.308, de 30 de outubro de 2014

Dispõe sobre a autorização para que a Empresa Honesko
& Nicastro Ltda - ME possa oferecer os lotes doados
pelo Município de Arapongas em garantia de
financiamento bancário.

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

Art. 1º - Fica autorizada a empresa Honesko & Nicastro
Ltda - ME, estabelecida na Rua Pingüim, Vila Industrial,
nesta cidade e Comarca de Arapongas, inscrita no CNPJ
sob o nº 09.587.390/0001-12, oferecer em garantia de
financiamento bancário a área de terras doada pelo
Município de Arapongas a MIROSLAU HONESKO,
através da Lei Municipal nº. 1.646, de 30 de outubro de
1989, conforme matrícula nº 5494, do Cartório de Registro
de Imóveis do 1º Serviço Registral desta Comarca, com
as divisas e confrontações nela indicadas.

Art. 2º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.

Arapongas, 30 de outubro de 2014.

ANTONIO JOSÉ BEFFA
Prefeito

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

Urbano

LEI nº 4.309, de 30 de outubro de 2014

Referenda o Termo de Convênio nº 011/2014, celebrado
entre o Município de Arapongas e a Associação
Comercial e Empresarial 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 011/
2014,  celebrado entre 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  e de

outro lado a Associação Comercial e Empresarial de
Arapongas – ACIA, sociedade civil sem fins lucrativos,
inscrita no CNPJ sob nº 77.249.944/0001-21, com
endereço na Praça Dr. Júlio Junqueira, 88, 1º andar, centro,
doravante denominada CONVENENTE, cujo objeto é a
contribuição, por meio de transferência voluntária, para
decoração natalina do Município de Arapongas.

§ 1º - Para execução deste Convênio será liberado o
valor de R$ 76.743,45 (setenta e seis mil e setecentos e
quarenta e três reais e quarenta e cinco centavos),
conforme Plano de Aplicação anexo ao referido Termo
de Convênio.
§ 2º - As atribuições das partes encontram-se dispostas
nas Cláusulas Segunda e Terceira do supracitado Termo
de Convênio.

Art. 2º – O prazo de vigência será de 04 de outubro de
2014 até 15 de março de 2015.

Art. 3º – Esta Lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário,
especialmente a Lei Municipal nº. 4.165, de 20 de
novembro de 2013.

Arapongas, 30 de outubro de 2014.

ANTONIO JOSÉ BEFFA
Prefeito

SANDRO  JOSÉ  ANDREASSI  CICERO
Secretário Municipal de Administração
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PORTARIA   IPPASA nº. 061/14, de 30 de Outubro 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:
Art. 1º - Designar, Giuliana Manfrinatto Fernandes,
matrícula nº. 5153-5/1, ocupante do cargo de Agente
Administrativo, de provimento efetivo, exercendo a
função de Diretora Previdenciária, para responder,
cumulativamente pelo cargo de Diretor Presidente do
Instituto de Previdência, Pensões e Aposentadorias dos
Servidores de Arapongas – IPPASA, no período de
31.10.2014 à 29.11.2014, durante as férias do titular.

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

Arapongas, 30 de outubro de 2014.

ANTONIO JOSÉ BEFFA
Prefeito

DECRETO nº. 1.267/14, de 30 de outubro de 2014

ANTONIO JOSÉ BEFFA, Prefeito do Município de
Arapongas, Estado do Paraná, no uso de suas
atribuições legais, à vista do contido no processo
protocolado sob o nº. 013413, de 18 de Agosto de 2014,

R E S O L V E:
Art. 1º - CONCEDER APOSENTADORIA
VOLUNTÁRIA, por Tempo de Contribuição - regra
especial professor regente de classe, nos termos do art.
6º da Emenda Constitucional nº. 41, de 19/12/03,
combinado com o art. 39, da Lei Municipal nº. 3.225/05
(Regime Próprio de Previdência), a MARIA ROCINEIDE
DA SILVA, matrícula 6.550-1/1, inscrita no Cadastro de
Pessoa Física – CPF/MF sob o nº. 531.295.809-30,
ocupante do cargo de Professor, Classe C, Nível 09, 1º
Padrão, do Quadro Próprio do Magistério, lotado na
Secretaria Municipal de Educação.
Art. 2º – O valor dos proventos será de R$ 1.571,50 (Um
mil, quinhentos e setenta e um reais e cinquenta
centavos) mensais, e anuais de R$ 18.858,00 (Dezoito
mil, oitocentos e cinquenta e oito reais), já acrescidos
de 11% (onze por cento) de adicionais por tempo de
serviço municipal, de conformidade com as Leis números
2.147/92 e 3.172/04 (Estatuto dos Servidores e do
Magistério Públicos Municipais), calculados na
integralidade dos vencimentos efetivos, conforme
assegurado no art. 7º, da EC nº. 41/03; Lei Federal nº.
10.887/04; O.N. nº. 02/09, da Secretaria de Políticas de
Previdência Social, correspondentes a 25 anos, 05 meses
e 06 dias de contribuição a Regime Próprio de Previdência

IPPASA

Social, acumulado com Regime Geral da Previdência
Social, cuja reciprocidade é prevista no art. 201, § 9º da
Constituição Federal, combinado com o art. 40 e ss., da
citada Lei nº. 3.225/05.
Art. 3º - Conforme dispositivos legais supracitados, os
proventos serão revistos na mesma proporção e na
mesma data, sempre que se modificar a remuneração
dos servidores em atividade, inclusive quando
decorrentes da transformação ou reclassificação do
cargo ou função em que se deu a aposentadoria,
portanto com paridade.
Art. 4º - Este Decreto entra em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.

Arapongas, 30 de Outubro de 2014.

ANTONIO JOSÉ BEFFA
Prefeito

JOÃO MARIANO FILHO
Diretor-Presidente IPPASA

DECRETO nº. 1.268/14, de 30 de outubro de 2014

ANTONIO JOSÉ BEFFA, Prefeito do Município de
Arapongas, Estado do Paraná, no uso de suas
atribuições legais, à vista do contido no processo
protocolado sob o nº. 014367, de 02 de Setembro de
2014,

R E S O L V E:
Art. 1º - CONCEDER APOSENTADORIA
VOLUNTÁRIA, por Tempo de Contribuição - regra
especial professor regente de classe, nos termos do art.
6º da Emenda Constitucional nº. 41, de 19/12/03,
combinado com o art. 39, da Lei Municipal nº. 3.225/05
(Regime Próprio de Previdência), a MARIA APARECIDA
PEREIRA, matrícula 2.139-3/1, inscrita no Cadastro de
Pessoa Física – CPF/MF sob o nº. 550.298.419-20,
ocupante do cargo de Professor, Classe C, Nível 21, 2º
Padrão, do Quadro Próprio do Magistério, lotado na
Secretaria Municipal de Educação.
Art. 2º – O valor dos proventos será de R$ 2.248,97
(Dois mil, duzentos e quarenta e oito reais e noventa e
sete centavos) mensais, e anuais de R$ 26.987,64 (Vinte
e seis mil, novecentos e oitenta e sete reais e sessenta e
quatro centavos), já acrescidos de 29% (vinte e nove
por cento) de adicionais por tempo de serviço municipal,
de conformidade com as Leis números 1.612/89, 2.147/
92 e 3.172/04 (Estatuto dos Servidores e do Magistério
Públicos Municipais), calculados na integralidade dos
vencimentos efetivos, conforme assegurado no art. 7º,
da EC nº. 41/03; Lei Federal nº. 10.887/04; O.N. nº. 02/09,
da Secretaria de Políticas de Previdência Social,
correspondentes a 29 anos, 07 meses e 23 dias de
contribuição a Regime Próprio de Previdência Social,
acumulado com Regime Geral da Previdência Social, cuja

reciprocidade é prevista no art. 201, § 9º da Constituição
Federal, combinado com o art. 40 e ss., da citada Lei nº.
3.225/05.
Art. 3º - Conforme dispositivos legais supracitados, os
proventos serão revistos na mesma proporção e na
mesma data, sempre que se modificar a remuneração
dos servidores em atividade, inclusive quando
decorrentes da transformação ou reclassificação do
cargo ou função em que se deu a aposentadoria,
portanto com paridade.
Art. 4º - Este Decreto entra em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.

Arapongas, 30 de Outubro de 2014.

ANTONIO JOSÉ BEFFA
Prefeito

JOÃO MARIANO FILHO
Diretor-Presidente IPPASA

DECRETO nº. 1.269/14, de 30 de outubro de 2014

ANTONIO JOSÉ BEFFA, Prefeito do Município de
Arapongas, Estado do Paraná, no uso de suas
atribuições legais, à vista do contido no processo
protocolado sob o nº. 014729, de 04.09.2014;

R E S O L V E:
Art. 1º - CONCEDER APOSENTADORIA
VOLUNTÁRIA, por Idade, nos termos do art. 40, § 1º,
inciso III, “b”, da Constituição Federal, com a redação
dada pela Emenda Constitucional nº. 41, de 19.12.03,
combinado com o art. 22, inciso II, da Lei Municipal nº.
3.225/05 (Regime Próprio de Previdência), a GERALDO
MINOTTI, matrícula 4.405-9/1, inscrito no Cadastro de
Pessoa Física – CPF/MF sob o nº. 239.925.069-91,
ocupante do cargo de Pedreiro, Nível 16, do Grupo
Ocupacional Operacional e de Serviços Gerais, Subgrupo
06, lotado na Secretaria Municipal de Obras, Transportes
e Desenvolvimento Urbano.
Art. 2º – O valor dos proventos será de R$ 1.037,32 (um
mil e trinta e sete reais e trinta e dois centavos)
calculados na proporção de 11.229/12.775  avos das 80%
maiores remunerações de contribuição desde julho/1994,
conforme disposto no art. 40, parágrafos 3º e 17º, da
CRFB, com a redação dada pela E.C. 41/03, combinado
com o art. 31, da Lei Municipal nº. 3.225/05; Lei Federal
nº. 10.887/04; O.N. nº. 02/09, da Secretaria de Políticas
de Previdência Social; correspondentes a 30 anos,  09
meses e 09 dias de contribuição a Regime Próprio de
Previdência Social, acumulado com Regime Geral da
Previdência Social, cuja reciprocidade é prevista no art.
201, § 9º da Constituição Federal, combinado com o art.
40 e ss., da citada Lei nº. 3.225/05.
Art. 3º - Conforme dispositivos legais supracitados, os
proventos serão reajustados, para preservar-lhes, em
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caráter permanente, o valor real, de acordo com
legislação municipal pertinente, sem isonomia ou
paridade com reajustes ou demais vantagens
posteriormente concedidos aos servidores em atividade.
Art. 4º - Este Decreto entra em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.

Arapongas, 30 de Outubro de 2014.

ANTONIO JOSÉ BEFFA
Prefeito

JOÃO MARIANO FILHO
Diretor-Presidente IPPASA

DECRETO nº. 1.270/14, de 30 de Outubro de 2014

ANTONIO JOSÉ BEFFA, Prefeito do Município de
Arapongas, Estado do Paraná, no uso de suas
atribuições legais, à vista do contido no processo
protocolado sob o nº. 015269, de 15 de Setembro de
2014,

R E S O L V E:
Art. 1º - CONCEDER APOSENTADORIA
VOLUNTÁRIA, por Tempo de Contribuição, nos termos
do art. 6º da Emenda Constitucional nº. 41, de 19/12/03,
combinado com o art. 39, da Lei Municipal nº. 3.225/05
(Regime Próprio de Previdência), a JOSEMIR DE
CARVALHO QUEIROZ, matrícula 2.111-3/1, inscrito no
Cadastro de Pessoa Física – CPF/MF sob o nº.
349.934.289-87, ocupante do cargo de Médico, Nível 31,
do Grupo Ocupacional Profissional, Subgrupo 3,  lotado
na Secretaria Municipal de Saúde.
Art. 2º – O valor dos proventos será de R$ 5.005,53
(Cinco mil e cinco reais e cinquenta e três centavos)
mensais, e anuais de R$ 60.066,36 (Sessenta mil, sessenta
e seis reais e trinta e seis centavos), já acrescidos de
31% (trinta e um por cento) de adicionais por tempo de
serviço municipal, de conformidade com as Leis nºs
1.612/89 e 2.147/92 (Estatuto dos Servidores Públicos
Municipais), calculados na integralidade dos
vencimentos efetivos, conforme assegurado no art. 7º,
da EC nº. 41/03; Lei Federal nº. 10.887/04; O.N. nº. 02/09,
da Secretaria de Políticas de Previdência Social,
correspondentes a 35 anos, 07 meses e 09 dias de
contribuição a Regime Próprio de Previdência Social,
acumulado com Regime Geral da Previdência Social, cuja
reciprocidade é prevista no art. 201, § 9º da Constituição
Federal, combinado com o art. 40 e ss., da citada Lei nº.
3.225/05.
Art. 3º - Conforme dispositivos legais supracitados, os
proventos serão revistos na mesma proporção e na
mesma data, sempre que se modificar a remuneração
dos servidores em atividade, inclusive quando
decorrentes da transformação ou reclassificação do
cargo ou função em que se deu a aposentadoria,
portanto com paridade.
Art. 4º - Este Decreto entra em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.

Arapongas, 30 de Outubro de 2014.

ANTONIO JOSÉ BEFFA
Prefeito

JOÃO MARIANO FILHO
Diretor-Presidente IPPASA

DECRETO nº. 1.271/14, de 30 de Outubro de 2014

ANTONIO JOSÉ BEFFA, Prefeito do Município de
Arapongas, Estado do Paraná, no uso de suas
atribuições legais, à vista do contido no processo
protocolado sob o nº. 015329, de 16.09.2014;

R E S O L V E:
Art. 1º - CONCEDER APOSENTADORIA
VOLUNTÁRIA, por Idade, nos termos do art. 40, § 1º,
inciso III, “b”, da Constituição Federal, com a redação
dada pela Emenda Constitucional nº. 41, de 19.12.03,
combinado com o art. 22, inciso II, da Lei Municipal nº.
3.225/05 (Regime Próprio de Previdência), a LUCAS
BRUZ DE OLIVEIRA, matrícula 4.599-3/1, inscrito no
Cadastro de Pessoa Física – CPF/MF sob o nº.
475.987.439-91, ocupante do cargo de Operário, Nível
14, do Grupo Ocupacional Operacional e de Serviços
Gerais, Subgrupo 01, lotado na Secretaria Municipal de
Obras, Transportes e Desenvolvimento Urbano.
Art. 2º – O valor dos proventos será de R$ 433,46
(quatrocentos e trinta e três reais e quarenta e seis
centavos) calculados na proporção de 6.679/12.775 avos
das 80% maiores remunerações de contribuição desde
julho/1996, conforme disposto no art. 40, parágrafos 3º
e 17º, da CRFB, com a redação dada pela E.C. 41/03,
combinado com o art. 31, da Lei Municipal nº. 3.225/05;
Lei Federal nº. 10.887/04; O.N. nº. 02/09, da Secretaria de
Políticas de Previdência Social, os quais foram
acrescidos de R$ 290,54 (duzentos e noventa reais e
cinquenta e quatro centavos), para atingir o valor de R$
724,00, salário mínimo nacional vigente,
complementados ainda de R$ 164,10 (cento e sessenta e
quatro reais e dez centavos), para atingir o valor de R$
888,10 (oitocentos e oitenta e oito reais e dez centavos),
salário mínimo municipal, conforme Leis Municipais nº.
4.097/13, de 25.04.2013, nº. 4.141/13, de 18.09.2013 e nº.
4.230/14, de 22.04.2014; correspondentes a 18 anos, 03
meses e 19 dias de contribuição a Regime Próprio de
Previdência Social.
Art. 3º - Conforme dispositivos legais supracitados, os
proventos serão reajustados, para preservar-lhes, em
caráter permanente, o valor real, de acordo com
legislação municipal pertinente, sem isonomia ou
paridade com reajustes ou demais vantagens
posteriormente concedidos aos servidores em atividade.
Art. 4º - Este Decreto entra em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.

Arapongas, 30 de Outubro de 2014.

ANTONIO JOSÉ BEFFA
Prefeito

JOÃO MARIANO FILHO
Diretor-Presidente IPPASA

DECRETO nº. 1.272/14, de 30 de Outubro de 2014

ANTONIO JOSÉ BEFFA, Prefeito do Município de
Arapongas, Estado do Paraná, no uso de suas
atribuições legais, à vista do contido no processo
protocolado sob o nº. 015564, de 19 de Setembro de
2014,

R E S O L V E:
Art. 1º - CONCEDER APOSENTADORIA
VOLUNTÁRIA, por Tempo de Contribuição, nos termos
do art. 6º da Emenda Constitucional nº. 41, de 19/12/03,
combinado com o art. 39, da Lei Municipal nº. 3.225/05
(Regime Próprio de Previdência), a LUIZ ALBERTO DA
SILVA, matrícula 1.068-5/1, inscrito no Cadastro de
Pessoa Física – CPF/MF sob o nº. 202.585.009-30,
ocupante do cargo de Agente Administrativo, Nível 29,
do Grupo Ocupacional, Técnico e Administrativo,
Subgrupo 6,  lotado na Secretaria Municipal de
Educação.
Art. 2º – O valor dos proventos será de R$ 2.210,94
(Dois mil, duzentos e dez reais e noventa e quatro
centavos) mensais, e anuais de R$ 26.531,28 (Vinte e
seis mil, quinhentos e trinta e um reais e vinte e oito
centavos), já acrescidos de 29% (vinte e nove por cento)
de adicionais por tempo de serviço municipal, de
conformidade com as Leis nºs 1.612/89 e 2.147/92
(Estatuto dos Servidores Públicos Municipais),
calculados na integralidade dos vencimentos efetivos,
conforme assegurado no art. 7º, da EC nº. 41/03; Lei
Federal nº. 10.887/04; O.N. nº. 02/09, da Secretaria de
Políticas de Previdência Social, correspondentes a 35
anos, 01 mês e 09 dias de contribuição a Regime Próprio
de Previdência Social, acumulado com Regime Geral da
Previdência Social, cuja reciprocidade é prevista no art.
201, § 9º da Constituição Federal, combinado com o art.
40 e ss., da citada Lei nº. 3.225/05.
Art. 3º - Conforme dispositivos legais supracitados, os
proventos serão revistos na mesma proporção e na
mesma data, sempre que se modificar a remuneração
dos servidores em atividade, inclusive quando
decorrentes da transformação ou reclassificação do
cargo ou função em que se deu a aposentadoria,
portanto com paridade.
Art. 4º - Este Decreto entra em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.

Arapongas, 30 de Outubro de 2014.

ANTONIO JOSÉ BEFFA
Prefeito

JOÃO MARIANO FILHO
Diretor-Presidente IPPASA
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DECRETO nº. 1.273/14, de 30 de Outubro de 2014

ANTONIO JOSÉ BEFFA, Prefeito do Município de
Arapongas, Estado do Paraná, no uso de suas
atribuições legais, à vista do contido no processo
protocolado sob o nº. 015575, de 19 de Setembro de
2014,

R E S O L V E:
Art. 1º - CONCEDER APOSENTADORIA
VOLUNTÁRIA, por Tempo de Contribuição, nos termos
do art. 6º da Emenda Constitucional nº. 41, de 19/12/03,
combinado com o art. 39, da Lei Municipal nº. 3.225/05
(Regime Próprio de Previdência), a LUIZ CARLOS DE
LIMA, matrícula 4.095-9/1, inscrito no Cadastro de
Pessoa Física – CPF/MF sob o nº. 239.975.089-68,
ocupante do cargo de Fiscal de Tributos, Nível 54, do
Grupo Ocupacional, Técnico e Administrativo, Subgrupo
7,  lotado na Secretaria Municipal de Finanças.
Art. 2º – O valor dos proventos será de R$ 5.213,87
(Cinco mil, duzentos e treze reais e oitenta e sete
centavos) mensais, e anuais de R$ 62.566,44 (Sessenta
e dois mil, quinhentos e sessenta e seis reais e quarenta
e quatro centavos), já acrescidos de 18% (dezoito por
cento) de adicionais por tempo de serviço municipal, de
conformidade com as Leis nºs 1.612/89 e 2.147/92
(Estatuto dos Servidores Públicos Municipais),
calculados na integralidade dos vencimentos efetivos,
conforme assegurado no art. 7º, da EC nº. 41/03; Lei
Federal nº. 10.887/04; O.N. nº. 02/09, da Secretaria de
Políticas de Previdência Social, correspondentes a 35
anos, 08 meses e 17 dias de contribuição a Regime
Próprio de Previdência Social, acumulado com Regime
Geral da Previdência Social, cuja reciprocidade é prevista
no art. 201, § 9º da Constituição Federal, combinado
com o art. 40 e ss., da citada Lei nº. 3.225/05.
Art. 3º - Conforme dispositivos legais supracitados, os
proventos serão revistos na mesma proporção e na
mesma data, sempre que se modificar a remuneração
dos servidores em atividade, inclusive quando
decorrentes da transformação ou reclassificação do
cargo ou função em que se deu a aposentadoria,
portanto com paridade.
Art. 4º - Este Decreto entra em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.

Arapongas, 30 de Outubro de 2014.

ANTONIO JOSÉ BEFFA
Prefeito

JOÃO MARIANO FILHO
Diretor-Presidente IPPASA
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