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DECRETO nº 1143/14, de 24 de setembro 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° 015711, de 23/09/2014;

R E S O L V E:
EXONERAR, “A pedido”, a partir de 22 de setembro de
2014, PAULO SERGIO PINTO SILVA MORAES, matrícula
nº 8796-3/2, do cargo de Assistente IV, símbolo CC7, de
provimento em comissão, lotado na Secretaria Municipal
de Saúde.

Arapongas, 24 de setembro de 2014.

ANTONIO JOSÉ BEFFA
Prefeito

NATÁLIA  RAGUSA ROCHA CORTEZ
Secretária Municipal de Administração em exercício

DECRETO Nº 1040/14, de 15 de setembro de 2014

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

D E C R E T A:
Art. 1º - Fica autorizado nos termos da Lei sob nº 4.204,
de 11 de março de 2014, o Desmembramento do Lote de
terras sob nº 02, quadra 20, com área de 324,21 m², situado
no Jardim Vale das Perobas I, neste Município e
Comarca, de propriedade de IMOBILIÁRIA LINHAM
LTDA, EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS CASA
GRANDE LTDA E INCORPORADORA CASA GRANDE
LTDA, conforme matrícula sob nº 23.982, do 2º Serviço
Registral de Arapongas Pr., em 02 (dois) novos lotes,
sob nºs: lote nº 02, com área de 163,07 m² e lote nº 02/A,
com área de 161,14 m², em conformidade com projetos e
memoriais descritivos inclusos ao processo sob nº
014497/2014.

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

Arapongas, 15 de setembro de 2014.

ANTONIO JOSÉ BEFFA
Prefeito

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

Urbano

DECRETO nº 1041/14, de 15 de setembro de 2014

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

D E C R E T A:
Art. 1º - Fica autorizado nos termos da Lei sob nº 4.204,
de 11 de março de 2014, o Desmembramento do Lote de
terras sob nº 07, quadra F, com área de 252,00 m², situado
no Jardim Vale das Perobas III, neste Município e
Comarca, de propriedade de IMOBILIÁRIA LINHAM
LTDA E INCORPORADORA CASA GRANDE LTDA,
conforme matrícula sob nº 33.386, do 2º Serviço Registral
de Arapongas Pr., em 02 (dois) novos lotes, sob nºs:
lote nº 07, com área de 126,00 m² e lote nº 07/A, com área
de 126,00 m², em conformidade com projetos e memoriais
descritivos inclusos ao processo sob nº 014498/2014.

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

Arapongas, 15 de setembro de 2014.

ANTONIO JOSÉ BEFFA
Prefeito

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

Urbano

DECRETO nº 1042/14, de 15 de setembro de 2014

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

D E C R E T A:
Art. 1º - Fica autorizado nos termos da Lei sob nº 4.204,

de 11 de março de 2014, o Desmembramento do Lote de
terras sob nº 08, quadra E, com área de 252,00 m², situado
no Jardim Vale das Perobas III, neste Município e
Comarca, de propriedade de IMOBILIÁRIA LINHAM
LTDA E INCORPORADORA CASA GRANDE LTDA,
conforme matrícula sob nº 33.377, do 2º Serviço Registral
de Arapongas Pr., em 02 (dois) novos lotes, sob nºs:
lote nº 08, com área de 126,00 m² e lote nº 08/A, com área
de 126,00 m², em conformidade com projetos e memoriais
descritivos inclusos ao processo sob nº 014526/2014.

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

Arapongas, 15 de setembro de 2014.

ANTONIO JOSÉ BEFFA
Prefeito

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

Urbano

DECRETO nº 1043/14, de 15 de setembro de 2014

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

D E C R E T A:
Art. 1º - Fica autorizado nos termos da Lei sob nº 4.204,
de 11 de março de 2014, o Desmembramento do Lote de
terras sob nº 04/05/06/07, quadra 03, com área de 322,19
m², situado no Jardim Vale das Perobas I, neste Município
e Comarca, de propriedade de IMOBILIÁRIA LINHAM
LTDA, EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS CASA
GRANDE LTDA E INCORPORADORA CASA GRANDE
LTDA, conforme matrícula sob nº 26.208, do 2º Serviço
Registral de Arapongas Pr., em 02 (dois) novos lotes,
sob nºs: lote nº 04/05/06/07, com área de 161,095 m² e
lote nº 04/05/06/07-A, com área de 161,095 m², em
conformidade com projetos e memoriais descritivos
inclusos ao processo sob nº 014519/2014.

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

Arapongas, 15 de setembro de 2014.
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ANTONIO JOSÉ BEFFA
Prefeito

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

Urbano

DECRETO nº 1044/14, de 15 de setembro de 2014

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

D E C R E T A:
Art. 1º - Fica autorizado nos termos da Lei sob nº 4.204,
de 11 de março de 2014, o Desmembramento do Lote de
terras sob nº 18/19/20/21-1, quadra 07, com área de 317,59
m², situado no Jardim Vale das Perobas I, neste Município
e Comarca, de propriedade de IMOBILIÁRIA LINHAM
LTDA, EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS CASA
GRANDE LTDA E INCORPORADORA CASA GRANDE
LTDA, conforme matrícula sob nº 25.170, do 2º Serviço
Registral de Arapongas Pr., em 02 (dois) novos lotes,
sob nºs: lote nº 18/19/20/21-1, com área de 158,69 m² e
lote nº 18/19/20/21-1/A, com área de 158,90 m², em
conformidade com projetos e memoriais descritivos
inclusos ao processo sob nº 014521/2014.

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

Arapongas, 15 de setembro de 2014.

ANTONIO JOSÉ BEFFA
Prefeito

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

Urbano

DECRETO nº 1045/14, de 15 de setembro de 2014

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

D E C R E T A:
Art. 1º - Fica autorizado nos termos da Lei sob nº 4.204,
de 11 de março de 2014, o Desmembramento do Lote de
terras sob nº 07, quadra E, com área de 252,00 m², situado
no Jardim Vale das Perobas III, neste Município e
Comarca, de propriedade de IMOBILIÁRIA LINHAM
LTDA E INCORPORADORA CASA GRANDE LTDA,
conforme matrícula sob nº 33.376, do 2º Serviço Registral
de Arapongas Pr., em 02 (dois) novos lotes, sob nºs:
lote nº 07, com área de 126,00 m² e lote nº 07/A, com área
de 126,00 m², em conformidade com projetos e memoriais
descritivos inclusos ao processo sob nº 014524/2014.

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

Arapongas, 15 de setembro de 2014.

ANTONIO JOSÉ BEFFA
Prefeito

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

Urbano

DECRETO nº 1046/14, de 15 de setembro de 2014

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

D E C R E T A:
Art. 1º - Fica autorizado nos termos da Lei sob nº 4.204,
de 11 de março de 2014, o Desmembramento do Lote de
terras sob nº 13, quadra 25, com área de 302,00 m², situado
no Jardim Santa Alice, neste Município e Comarca, de
propriedade de MARCOS GALUCH, conforme matrícula
sob nº 36.344, do 2º Serviço Registral de Arapongas Pr.,
em 02 (dois) novos lotes, sob nºs: lote nº 13, com área de
151,00 m² e lote nº 13 A, com área de 151,00 m², em
conformidade com projetos e memoriais descritivos
inclusos ao processo sob nº 011622/2014.

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

Arapongas, 15 de setembro de 2014.

ANTONIO JOSÉ BEFFA
Prefeito

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

Urbano

DECRETO nº 1047/14, de 15 de setembro de 2014

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

D E C R E T A:
Art. 1º - Fica autorizado nos termos da Lei sob nº 4.204,
de 11 de março de 2014, o Desmembramento do Lote de
terras sob nº 15, quadra 13, com área de 252,00 m², situado
no Jardim Paulista II, neste Município e Comarca, de
propriedade de ONILDO ROSSATTI, conforme matrícula
sob nº 36.603, do 2º Serviço Registral de Arapongas Pr.,
em 02 (dois) novos lotes, sob nºs: lote nº 15, com área de
126,00 m² e lote nº 15 A, com área de 126,00 m², em
conformidade com projetos e memoriais descritivos
inclusos ao processo sob nº 010873/2014.

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

Arapongas, 15 de setembro de 2014.

ANTONIO JOSÉ BEFFA
Prefeito

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

Urbano

DECRETO nº 1049/14, de 15 de setembro de 2014

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

D E C R E T A:
Art. 1º - Fica autorizado nos termos da Lei sob nº 4.204,
de 11 de março de 2014, o Desmembramento do Lote de
terras sob nº 07, quadra “T”, com área de 308,85 m²,
situado no Jardim Casa Grande II, neste Município e
Comarca, de propriedade de MOACIR DA CRUZ,
conforme matrícula sob nº 11.975, do 1º Serviço Registral
de Arapongas Pr., em 02 (dois) novos lotes, sob nºs:
lote nº 07, com área de 132,30 m² e lote nº 07/A, com área
de 176,55 m², em conformidade com projetos e memoriais
descritivos inclusos ao processo sob nº 012996/2014.

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

Arapongas, 15 de setembro de 2014.

ANTONIO JOSÉ BEFFA
Prefeito

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

Urbano
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IPPASA

DECRETO nº. 1.150/14, de 30 de Setembro 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. 011583, de 17 de Julho 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 JOICE MARGARETH
MAGRI, matrícula 555-0/1, inscrita no Cadastro de
Pessoa Física – CPF/MF sob o nº. 601.798.999-53,
ocupante do cargo de Professor, Classe C, Nível 18, 1º
Padrão, do Quadro Próprio do Magistério, lotado na
Secretaria Municipal de Educação.
Art. 2º – O valor dos proventos será de R$ 2.151,46
(dois mil, cento e cinquenta e um reais e quarenta e seis
centavos) mensais, e anuais de R$ 25.817,52 (Vinte e
cinco mil, oitocentos e dezessete reais e cinquenta e
dois centavos), já acrescidos de 30% (trinta 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 30 anos e 14 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 Setembro de 2014.

ANTONIO JOSÉ BEFFA
Prefeito

JOÃO MARIANO FILHO
Diretor-Presidente IPPASA

DECRETO nº. 1.151/14, de 30 de Setembro 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. 012434, de 31.07.2014;

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 CÉLIA
APARECIDA PIASSI, matrícula 4.609-4/1, inscrita no
Cadastro de Pessoa Física – CPF/MF sob o nº.
465.622.499-53, ocupante do cargo de Auxiliar de
Serviços Gerais, Nível 14, do Grupo Ocupacional
Operacional e de Serviços Gerais, Subgrupo 01, lotado
na Secretaria Municipal de Educação.
Art. 2º – O valor dos proventos será de R$ 539,55
(quinhentos e trinta e nove reais e cinquenta e cinco
centavos) calculados na proporção de 7.577/10.950 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, os quais foram
acrescidos de R$ 184,45 (cento e oitenta e quatro reais e
quarenta e cinco centavos) para atingir o piso nacional
de R$ 724,00, complementados ainda de R$ 164,10, 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 20 anos,  09 meses e 07 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
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 Setembro de 2014.

ANTONIO JOSÉ BEFFA
Prefeito

JOÃO MARIANO FILHO
Diretor-Presidente IPPASA

DECRETO nº. 1.152/14, de 30 de Setembro 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. 012583, de 04.08.2014;

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 DALVINO
DOS SANTOS, matrícula 6.668-0/1, inscrito no Cadastro
de Pessoa Física – CPF/MF sob o nº. 763.068.609-91,
ocupante do cargo de Gari, Nível 11, do Grupo
Ocupacional Operacional e de Serviços Gerais, Subgrupo
01, lotado na Secretaria Municipal de Agricultura,
Serviços Públicos e Meio Ambiente.
Art. 2º – O valor dos proventos será de R$ 374,65
(trezentos e setenta e quatro reais e sessenta e cinco
centavos) calculados na proporção de 6.247/12.775 avos
das 80% maiores remunerações de contribuição desde
janeiro/2002, 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$ 349,35 (trezentos e quarenta e nove
reais e trinta e cinco 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 17 anos, 01 mês e 12 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
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 Setembro de 2014.

ANTONIO JOSÉ BEFFA
Prefeito

JOÃO MARIANO FILHO
Diretor-Presidente IPPASA
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DECRETO nº. 1.153/14, de 30 de Setembro 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. 013006, de 08 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 SILVIA COELHO
ROCHA IDELFONSO, matrícula 1.200-9/1, inscrita no
Cadastro de Pessoa Física – CPF/MF sob o nº.
596.589.169-53, ocupante do cargo de Professor, Classe
C, Nível 22, 1º Padrão, do Quadro Próprio do Magistério,
lotado na Secretaria Municipal de Educação.
Art. 2º – O valor dos proventos será de R$ 1.773,88 (um
mil, setecentos e setenta e três reais e oitenta e oito
centavos) mensais, e anuais de R$ 27.459,60 (Vinte e
sete mil, quatrocentos e cinquenta e nove reais e
sessenta 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, 04 meses e 16 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.

ANTONIO JOSÉ BEFFA
Prefeito

JOÃO MARIANO FILHO
Diretor-Presidente IPPASA
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