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DECRETO nº 1145/14, de 26 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° 015824, de 24/09/2014;

R E S O L V E:
EXONERAR, “A pedido”, a partir de 29 de setembro de
2014, PATRICIA BORTOLO SCHUTZ, matrícula nº 9675-
0/1, do cargo de Psicólogo, do Grupo Ocupacional
Profissional, nível 01, de provimento efetivo, lotado na
Secretaria Municipal de Assistência Social.

Arapongas, 26 de setembro de 2014.

ANTONIO JOSÉ BEFFA
Prefeito

NATALIA   RAGUSA  ROCHA  CORTEZ
Secretária Municipal de Administração em exercício

DECRETO nº 1128/14, de 25 de agosto 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 das Leis sob nºs:
3.589 e 3.590, de 05 de janeiro de 2009, a UNIFICAÇÃO
dos Lotes de terras situados na quadra 04 do Industrial
Araucária, neste Município e Comarca, de propriedade
de SANTA ALICE TERRAPLENAGEM E
PAVIMENTAÇÃO LTDA, assim descritos:
- Lote sob nº 06, com área de 11.766,62 m², matriculado
sob nº 11.056 e lote sob nº 02/1-G/4, com área de 1.389,93
m², parte da matrícula sob nº 18.156, todas do 1º Serviço
Registral desta Comarca, em um único lote, sob nº 06/
02/1-G/4, com área de 13.156,55 m², em conformidade
com projetos e memoriais descritivos inclusos ao
processo nº 015297/2014.

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

Arapongas, 25 de agosto de 2014.

ANTONIO JOSÉ BEFFA
Prefeito

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

Urbano

DECRETO nº 1129/14, de 25 de agosto 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 das Leis sob nºs:
3.589 e 3.590, de 05 de janeiro de 2009, a UNIFICAÇÃO
dos Lotes de terras situados na quadra 04 do Industrial
Araucária, neste Município e Comarca, de propriedade
de SANTA ALICE TERRAPLENAGEM E
PAVIMENTAÇÃO LTDA, assim descritos:
- Lote sob nº 07, com área de 11.528,68 m², matriculado
sob nº 11.057 e lote sob nº 02/1-G/5, com área de 1.321,17
m², parte da matrícula sob nº 18.156, todas do 1º Serviço
Registral desta Comarca, em um único lote, sob nº 07/
02/1-G/5, com área de 12.849,85 m², em conformidade
com projetos e memoriais descritivos inclusos ao
processo nº 015295/2014.

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

Arapongas, 25 de agosto de 2014.

ANTONIO JOSÉ BEFFA
Prefeito

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

Urbano

DECRETO nº 1130/14, de 25 de agosto 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 das Leis sob nºs:
3.589 e 3.590, de 05 de janeiro de 2009, a UNIFICAÇÃO
dos Lotes de terras situados na quadra 04 do Industrial
Araucária, neste Município e Comarca, de propriedade
de SANTA ALICE TERRAPLENAGEM E
PAVIMENTAÇÃO LTDA, assim descritos:
- Lote sob nº 08, com área de 7.369,82 m², matriculado
sob nº 12.840 e lote sob nº 02/1-G/6, com área de 824,55
m², parte da matrícula sob nº 18.156, todas do 1º Serviço
Registral desta Comarca, em um único lote, sob nº 08/
02/1-G/6, com área de 8.194,37 m², em conformidade com
projetos e memoriais descritivos inclusos ao processo
nº 015292/2014.

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

Arapongas, 25 de agosto de 2014.

ANTONIO JOSÉ BEFFA
Prefeito

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

Urbano

DECRETO nº 1131/14, de 25 de agosto 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 das Leis sob nºs:
3.589 e 3.590, de 05 de janeiro de 2009, a UNIFICAÇÃO
dos Lotes de terras situados na quadra 04 do Industrial
Araucária, neste Município e Comarca, de propriedade
de SANTA ALICE TERRAPLENAGEM E
PAVIMENTAÇÃO LTDA, assim descritos:
- Lote sob nº 05, com área de 12.004,56 m², matriculado
sob nº 11.055 e lote sob nº 02/1-G/3, com área de 1.458,68
m², parte da matrícula sob nº 18.156, todas do 1º Serviço
Registral desta Comarca, em um único lote, sob nº 05/
02/1-G/3, com área de 13.463,24 m², em conformidade
com projetos e memoriais descritivos inclusos ao
processo nº 015294/2014.
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Art. 2º - Este decreto entra em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.

Arapongas, 25 de agosto de 2014.

ANTONIO JOSÉ BEFFA
Prefeito

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

Urbano

DECRETO nº 1132/14, de 25 de agosto 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 das Leis sob nºs:
3.589 e 3.590, de 05 de janeiro de 2009, a UNIFICAÇÃO
dos Lotes de terras situados na quadra 04 do Industrial
Araucária, neste Município e Comarca, de propriedade
de SANTA ALICE TERRAPLENAGEM E
PAVIMENTAÇÃO LTDA, assim descritos:
- Lote sob nº 03, com área de 12.480,44 m², matriculado
sob nº 11.053 e lote sob nº 02/1-G/1, com área de 1.596,19
m², parte da matrícula sob nº 18.156, todas do 1º Serviço
Registral desta Comarca, em um único lote, sob nº 03/
02/1-G/1, com área de 14.076,63 m², em conformidade
com projetos e memoriais descritivos inclusos ao
processo nº 015298/2014.

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

Arapongas, 25 de agosto de 2014.

ANTONIO JOSÉ BEFFA
Prefeito

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

Urbano

DECRETO nº 1133/14, de 25 de agosto 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 das Leis sob nºs:
3.589 e 3.590, de 05 de janeiro de 2009, a UNIFICAÇÃO
dos Lotes de terras situados na quadra 04 do Industrial
Araucária, neste Município e Comarca, de propriedade
de SANTA ALICE TERRAPLENAGEM E
PAVIMENTAÇÃO LTDA, assim descritos:
- Lote sob nº 04, com área de 12.242,50 m², matriculado

sob nº 11.054 e lote sob nº 02/1-G/2, com área de 1.527,43
m², parte da matrícula sob nº 18.156, todas do 1º Serviço
Registral desta Comarca, em um único lote, sob nº 04/
02/1-G/2, com área de 13.769,93 m², em conformidade
com projetos e memoriais descritivos inclusos ao
processo nº 015296/2014.

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

Arapongas, 25 de agosto de 2014.

ANTONIO JOSÉ BEFFA
Prefeito

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

Urbano

DECRETO nº 1123/14, de 25 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 09, quadra 03, com área de 402,74 m², situado
no Jardim Vale das Perobas I, neste Município e
Comarca, de propriedade de IMOBILIÁRIA LINHAM
LTDA, EMPREENDIMENTOS IMOBLILIÁRIOS CASA
GRANDE LTDA E INCORPORADORA CASA GRANDE
LTDA, conforme matrícula sob nº 23.968, do 2º Serviço
Registral desta Comarca, em 02 (dois) novos lotes, sob
nºs: lote nº 09, com área de 201,37 m² e lote nº 09/A, com
área de 201,37 m², em conformidade com projetos e
memoriais descritivos inclusos ao processo nº 014533/
2014.

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

Arapongas, 25 de setembro de 2014.

ANTONIO JOSÉ BEFFA
Prefeito

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

Urbano

DECRETO nº 1124/14, de 25 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 05, quadra 13, com área de 252,00 m², situado
no Jardim Paulista II, neste Município e Comarca, de
propriedade de EZEQUIEL DE SOUZA, conforme
matrícula sob nº 36.544, do 2º Serviço Registral desta
Comarca, em 02 (dois) novos lotes, sob nºs: lote nº 05,
com área de 126,00 m² e lote nº 05-A, com área de 126,00
m², em conformidade com projetos e memoriais
descritivos inclusos ao processo nº 013695/2014.

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

Arapongas, 25 de setembro de 2014.

ANTONIO JOSÉ BEFFA
Prefeito

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

Urbano

DECRETO nº 1125/14, de 25 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 11, quadra 11, com área de 252,00 m², situado
no Jardim Paulista II, neste Município e Comarca, de
propriedade de JOÃO PAULO OLIVEIRA DO PRADO E
DIEGO DE OLIVEIRA DO PRADO, conforme matrícula
sob nº 36.597, do 2º Serviço Registral desta Comarca,
em 02 (dois) novos lotes, sob nºs: lote nº 11, com área de
126,00 m² e lote nº 11/A, com área de 126,00 m², em
conformidade com projetos e memoriais descritivos
inclusos ao processo nº 014191/2014.

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

Arapongas, 25 de setembro de 2014.

ANTONIO JOSÉ BEFFA
Prefeito

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

Urbano

DECRETO nº 1126/14, de 25 de setembro de 2014

ANTONIO JOSÉ BEFFA, Prefeito do Município de
Arapongas, Estado do Paraná, no uso de suas
atribuições legais,
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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 09, quadra 03, com área de 402,74 m², situado
no Jardim Vale das Perobas I, neste Município e
Comarca, de propriedade de IMOBILIÁRIA LINHAM
LTDA, EMPREENDIMENTOS IMOBLILIÁRIOS CASA
GRANDE LTDA E INCORPORADORA CASA GRANDE
LTDA, conforme matrícula sob nº 23.968, do 2º Serviço
Registral desta Comarca, em 02 (dois) novos lotes, sob
nºs: lote nº 09, com área de 201,37 m² e lote nº 09/A, com
área de 201,37 m², em conformidade com projetos e
memoriais descritivos inclusos ao processo nº 014616/
2014.

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

Arapongas, 25 de setembro de 2014.

ANTONIO JOSÉ BEFFA
Prefeito

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

Urbano

DECRETO nº 1127/14, de 25 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 3.590,
de 05 de janeiro de 2009, o Desmembramento do Lote de
terras sob nº 09 quadra 03, com área de 2.314,03 m²,
situado no Parque Monterrey, neste Município e
Comarca, de propriedade de IRINEU MUNHOZ,
conforme matrícula sob nº 22.415, do 2º Serviço Registral
desta Comarca, em 02 (dois) novos lotes, sob nºs: lote
nº 09, com área de 1.159,37 m² e lote nº 09/A, com área de
1.154,66 m², em conformidade com projetos e memoriais
descritivos inclusos ao processo nº 015519/2014.

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

Arapongas, 25 de setembro de 2014.

ANTONIO JOSÉ BEFFA
Prefeito

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

Urbano

DECRETO nº 1134/14, de 25 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 3.590,
de 05 de janeiro de 2009, o Desmembramento do Lote de
terras sob nº 02/1-G, quadra 04, com área de 37.338,15
m², situado no Industrial Araucária, neste Município e
Comarca, de propriedade de SANTA ALICE
TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA,
conforme matrícula sob nº 18.156, do 1º Serviço Registral
desta Comarca, em 07 (sete) novos lotes, sob nºs: lote
nº 02/1-G, com área de 29.220,20 m², lote nº 02/1-G/1, com
área de 1.596,19 m², lote nº 02/1-G/2, com área de 1.527,43
m², lote nº 02/1-G/3, com área de 1.458,68 m², lote nº 02/
1-G/4, com área de 1.389,93 m², lote nº 02/1-G/5, com área
de 1.321,17 m² e lote nº 02/1-G/6, com área de 824,55 m²,
em conformidade com projetos e memoriais descritivos
inclusos ao processo nº 015303/2014.

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

Arapongas, 25 de setembro de 2014.

ANTONIO JOSÉ BEFFA
Prefeito

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

Urbano

DECRETO nº 1136/14, de 26 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 16, quadra 21, com área de 310,62 m², situado
no Jardim San Raphael III, neste Município e Comarca,
de propriedade de FATIMA SOELI MOLINARI MAZUR,
conforme matrícula sob nº 36.679, do 2º Serviço Registral
desta Comarca, em 02 (dois) novos lotes, sob nºs: lote
nº 16, com área de 154,345 m² e lote nº 16/A, com área de
156,275 m², em conformidade com projetos e memoriais
descritivos inclusos ao processo nº 014696/2014.

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

Arapongas, 26 de setembro de 2014.

ANTONIO JOSÉ BEFFA
Prefeito

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

Urbano

DECRETO nº 1137/14, de 26 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 04/05/06/07-3, 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 26.211, do 2º Serviço
Registral desta Comarca, em 02 (dois) novos lotes, sob
nºs: lote nº 04/05/06/07-3, com área de 161,095 m² e lote
nº 04/05/06/07-3/A, com área de 161,095 m², em
conformidade com projetos e memoriais descritivos
inclusos ao processo nº 014511/2014.

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

Arapongas, 26 de setembro de 2014.

ANTONIO JOSÉ BEFFA
Prefeito

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

Urbano

DECRETO nº 1138/14, de 26 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 24, quadra 15, com área de 372,21 m², situado
no Jardim Petrópolis, neste Município e Comarca, de
propriedade de IMOBILIÁRIA LINHAM L TDA,
conforme matrícula sob nº 9.743, do 2º Serviço Registral
desta Comarca, em 02 (dois) novos lotes, sob nºs: lote
nº 24, com área de 187,61 m² e lote nº 24-A, com área de
184,60 m², em conformidade com projetos e memoriais
descritivos inclusos ao processo nº 014512/2014.

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

Arapongas, 26 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 1139/14, de 26 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 G, com área de 380,26 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 33.396, do 2º Serviço Registral
desta Comarca, em 02 (dois) novos lotes, sob nºs: lote
nº 07, com área de 191,16 m² e lote nº 07/A, com área de
189,10 m², em conformidade com projetos e memoriais
descritivos inclusos ao processo nº 014513/2014.

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

Arapongas, 26 de setembro de 2014.

ANTONIO JOSÉ BEFFA
Prefeito

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

Urbano

DECRETO nº 1.192/14, de 09 de outubro de 2014

ANTONIO JOSÉ BEFFA, Prefeito do Município de
Arapongas, Estado do Paraná, no uso de suas
atribuições legais, e a vista do contido nos processos
administrativos protocolados sob os nºs 11.850, de 23
de julho de 2014 e 14.871, de 08 de setembro de 2014,

R E S O L V E:
Art. 1º- Fixar os valores das tarifas sob a permissão pela
empresa TUA – TRANSPORTE URBANO
ARAPONGAS LTDA. - ME, dos serviços de transporte
coletivo urbano no Município de Arapongas, abaixo
discriminados:

LINHA URBANA/DISTRITAL  - SEM DESCONTO -
R$ 2,45

LINHA URBANA/DISTRITAL  - COM DESCONTO -
R$ 1,22

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor a partir da 0:00
(zero) hora do dia 15 de outubro de 2014, revogadas as
disposições em contrário.

Arapongas, 09 de outubro de 2014.

ANTONIO JOSÉ BEFFA
Prefeito

NATALIA  RAGUSA R. CORTEZ
Secretária Mun. de Administração em exercício

Extrato de Contrato
Prefeitura Municipal de Arapongas

Secretaria de Administração

Processo Administrativo: nº 256/14.
Partes: Município de Arapongas e CARLA C. DE
OLIVIERA & CIA LTDA – ME – CNPJ: 07.932.596/0001-
07.
Objeto: Aquisição de material de consumo e livros
infantis, para atualização do Acervo Bibliográfico e
estruturação dos Serviços de Convivência e
Fortalecimento de Vínculos, e estruturação do Centro
Pop, em atendimento a Secretaria Municipal de
Assistência Social – SEMAS.
Modalidade: de Pregão nº 188/14.
Prazo de Vigência: De 60 (sessenta) dias contados à
partir de 22/09/2014.
Valor: R$ 24.431,65 (vinte e quatro mil quatrocentos e
trinta e um reais e sessenta e cinco centavos).
Data e Assinaturas.

Extrato de Contrato
Prefeitura Municipal de Arapongas

Secretaria de Administração

Processo Administrativo: nº 246/14.
Partes: Município de Arapongas e CARLA C. DE
OLIVIERA & CIA LTDA – ME – CNPJ: 07.932.596/0001-
07 e MÓVEIS BELO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
– ME – CNPJ: 75.243.220/0001-45.
Objeto: Aquisição de mobiliário para sala do
empreeendedor, em atendimento a Secretaria Municipal
de Indústria, Comércio e Turismo – SEMIC.
Modalidade: de Pregão nº 181/14.
Prazo de Vigência: De 12 (doze) meses contados à partir
de 25/09/2014.
Valor: R$ 5.435,00 (cinco mil quatrocentos e trinta e cinco
reais).
Data e Assinaturas.

Extrato de Contrato
Prefeitura Municipal de Arapongas

Secretaria de Administração

Processo Administrativo: nº 266/14.
Partes: Município de Arapongas e CARLA C. DE
OLIVIERA & CIA LTDA – ME – CNPJ: 07.932.596/0001-

07 e MÓVEIS CABULON & SANTOS LTDA – ME –
CNPJ: 11.708.226/0001-68.
Objeto: Aquisição de equipamentos e mobiliário para o
CRAS Zona Sul, em atendimento a Secretaria Municipal
de Assistência Social – SEMAS.
Modalidade: de Pregão nº 196/14.
Prazo de Vigência: De 90 (noventa) dias contados à partir
de 02/10/2014.
Valor: R$ 5.451,00 (cinco mil quatrocentos e cinquenta e
um reais).
Data e Assinaturas.

EXTRATO DE TERMO ADITIV O
Prefeitura Municipal de Arapongas

Secretaria Municipal de Administração

Processo Administrativo: nº 010/07.
Partes: Município de Arapongas e IMOBILIARIA
BERTONI LTDA CNPJ/MF Nº 06.905.724/0001-60.
Objeto: Locação de imóvel situado na Rua Uirapuru, n.
801, Centro – Arapongas-PR, destinado a instalação do
PROCON.
Objeto do Termo Aditivo: Com fundamento no Processo
Administrativo nº. 014837/14, datado de 08/09/2014,
acordam as partes, nos termos da Lei n°. 8.666/93, em
prorrogar o prazo de vigência contratual do imóvel
localizado à Rua Uirapuru, 801, Centro, para 01/01/2015,
observado o início em 01.10.2014, mantendo-se o valor
mensal da locação no importe de R$ 1.700,00 (hum mil e
setecentos reais) totalizando para o período da presente
prorrogação a importância de R$ 5.100,00 (cinco mil e
cem reais).
Modalidade: Dispensa nº. 002/07.
As demais clásulas estipuladas em contrato original
permanecem inalteradas.

EXTRATO DE TERMO ADITIV O
Prefeitura Municipal de Arapongas

Secretaria Municipal de Administração

Processo Administrativo: nº 117/11.
Partes: Município de Arapongas e MARCELO
NICASTRO ANSELMO.
Objeto: Locação de imóvel localizado na Rua Harpia, n.
32, Centro – Arapongas-PR, destinado a abrigas as
instalação da Agência Regional do IBGE de Arapongas.
Objeto do Termo Aditivo: com fundamento no Processo
Administrativo nº. 14839/14, datado de 08/09/2014,
acordam as partes, nos termos da Lei n°. 8.666/93, em
prorrogar o prazo de vigência contratual até 02/10/2015,
observado o início em 03.10.2014. E, em observância à
Cláusula 4ª, §3º, do contrato original, reajusta-se o valor
do aluguel mensal para R$ R$ 1.877,36 (um mil, oitocentos
e setenta e sete reais e trinta e seis centavos) mensais,
observando-se o índice de 6,35% (seis vírgula trinta e
cinco por cento), relativo a reposição inflacionária,
acumulado nos 12 (doze) meses, divulgado pelo INPC,
totalizando para o período da contratação a quantia de
R$ 22.528,32 (vinte e dois mil, quinhentos e vinte e oito
reais e trinta e dois centavos).
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Modalidade: Dispensa nº. 012/11.
As demais clásulas estipuladas em contrato original
permanecem inalteradas, em especial a forma de
pagamento.

Extrato de Autorização de Fornecimento
Prefeitura Municipal de Arapongas
Secretaria Municipal de Governo

Processo Administrativo: nº 236/2013.
Modalidade: Pregão nº 162/2013.
Partes: Município de Arapongas e TELETEX
COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA.
Objeto: Registro de Preços para futuras aquisições de
equipamentos de informática em atendimento à Diretoria
de Tecnologia da Informação – DTI – SEMAD.
Prazo de Entrega: 30 (trinta) dias úteis, contados da data
de solicitação.
Vigência da ata: 12 (doze) meses contados a partir de
11.11.2013.
Valor da autorização de fornecimento: R$ 3.377,00 (Três
mil, trezentos e setenta e sete reais).
Data: 29.09.2014
Assinaturas.

Extrato de Autorização de Fornecimento
Prefeitura Municipal de Arapongas

Secretaria Municipal de Administração

Processo Administrativo: nº 146/2014.
Modalidade: Pregão nº 114/2014.
Partes: Município de Arapongas e REDUT DO BRASIL
LTDA - ME.
Objeto: Registro de Preços para futuras aquisições de
combustível óleo S10,  para atender à Secretaria.
Prazo de Entrega: 03 (três) dias úteis, contados da data
de solicitação.
Vigência da ata: 12 (doze) meses contados a partir de
30.06.2014..
Valor de autorização de fornecimento: R$ 390,00
(Trezentos e noventa  reais).
Data: 01.10.2014
Assinaturas.

Extrato de Autorização de Fornecimento
Prefeitura Municipal de Arapongas

Secretaria Municipal de Saúde

Processo Administrativo: nº 201/2014.
Modalidade: Pregão nº 153/2014.
Partes: Município de Arapongas e DUARTE & BIANCHI
LTDA.
Objeto: Registro de Preços para futuras contratações
de serviço de borracharia para atender à Secretaria.
Prazo de Entrega: Imediatamente após o recebimento da
Ordem de Serviço de realização.
Vigência da ata: 12 (doze) meses contados a partir de
23.07.2014
Valor de autorização de fornecimento: R$ 416,43

(Quatrocentos e dezesseis reais e quarenta e três
centavos)
Data: 29.09.2014
Assinaturas.

Extrato de Autorização de Fornecimento
Prefeitura Municipal de Arapongas
Secretaria Municipal de Educação

Processo Administrativo: nº 201/2014.
Modalidade: Pregão nº 153/2014.
Partes: Município de Arapongas e DUARTE & BIANCHI
LTDA.
Objeto: Registro de Preços para futuras contratações
de serviço de borracharia para atender à Secretaria.
Prazo de Entrega: Imediatamente após o recebimento da
Ordem de Serviço de realização.
Vigência da ata: 12 (doze) meses contados a partir de
23.07.2014
Valor de autorização de fornecimento: R$ 355,84
(Trezentos e cinquenta e cinco reais, oitenta e quatro
centavos)
Data: 01.10.2014
Assinaturas.

Extrato de Autorização de Fornecimento
Prefeitura Municipal de Arapongas

Secretaria Municipal de Saúde

Processo Administrativo: nº 146/2014.
Modalidade: Pregão nº 114/2014.
Partes: Município de Arapongas e SMALL
DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETRÓLEO
LTDA.
Objeto: Registro de Preços para futuras aquisições de
combustível óleo S10,  para atender à Secretaria.
Prazo de Entrega: 03 (três) dias úteis, contados da data
de solicitação.
Vigência da ata: 12 (doze) meses contados a partir de
30.06.2014..
Valor de autorização de fornecimento: R$ 35.100,00
(Trinta e cinco  mil e cem reais).
Data: 29.09.2014
Assinaturas.

Extrato de Autorização de Fornecimento
Prefeitura Municipal de Arapongas
Secretaria Municipal de Educação

Processo Administrativo: nº 182/2014.
Modalidade: Pregão nº 140/2014.
Partes: Município de Arapongas e HIDROGEL
AMBIENTAL LTDA - ME.
Objeto: Registro de Preços para prestação de serviços
de limpeza de fossa séptica, caixa de gordura e resíduos
e encanamento, em atendimento exclusivo a secretaria.
Prazo de Entrega: 05 (cinco) dias úteis, contados da data
de solicitação.
Vigência da ata: 12 (doze) meses contados a partir de

30.09.2013
Valor de autorização de fornecimento: R$ 420,00
(Quatrocentos e vinte  reais).
Data: 01.10.2014
Assinaturas.

Extrato de Autorização de Fornecimento
Prefeitura Municipal de Arapongas
Secretaria Municipal de Educação

Processo Administrativo: nº 226/2014.
Modalidade: Pregão nº 171/2014.
Partes: Município de Arapongas e GIOVANELLA
INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
Objeto: Registro de Preços para futuras aquisições de
camisetas personalizadas para atender a Secretaria.
Prazo de Entrega: 15 (quinze) dias úteis, contados da
data de solicitação.
Vigência da ata: 12 (doze) meses contados a partir de
18.08.2014
Valor de autorização de fornecimento: R$ 10.655,12 (Dez
mil, seiscentos e cinquenta e cinco reais, doze centavos)
Data: 01.10.2014
Assinaturas.

Extrato de Autorização de Fornecimento
Prefeitura Municipal de Arapongas

Secretaria Municipal de Obras, Transporte e
Desenvolvimento Urbano

Processo Administrativo: nº 100/2014.
Modalidade: Pregão nº 078/2014.
Partes: Município de Arapongas e LUBRIARA COM.
DE LUBRIFICANTES E FILTROS LTDA.
Objeto: Registro de Preços para futuras aquisições de
lubrificantes e filtros para veículos para atender a
Secretaria.
Prazo de Entrega: 02 (dois) dias , contados da data de
solicitação.
Vigência da ata: 12 (doze) meses contados a partir de
13.05.2013.
Valor de autorização de fornecimento: R$ 3.325,80 (Três
mil, trezentos e vinte cinco reais e oitenta centavos).
Data: 01.10.2014
Assinaturas.

Extrato de Autorização de Fornecimento
Prefeitura Municipal de Arapongas

Secretaria Municipal de Obras, Transporte e
Desenvolvimento Urbano

Processo Administrativo: nº 100/2014.
Modalidade: Pregão nº 078/2014.
Partes: Município de Arapongas e LUBRIARA COM.
DE LUBRIFICANTES E FILTROS LTDA.
Objeto: Registro de Preços para futuras aquisições de
lubrificantes e filtros para veículos para atender a
Secretaria.
Prazo de Entrega: 02 (dois) dias , contados da data de
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solicitação.
Vigência da ata: 12 (doze) meses contados a partir de
13.05.2013.
Valor de autorização de fornecimento: R$ 2.674,70 (Dois
mil, seiscentos e setenta e quatro reais, setenta
centavos).
Data: 01.10.2014
Assinaturas.

Extrato de Autorização de Fornecimento
Prefeitura Municipal de Arapongas

Secretaria Municipal de Saúde

Processo Administrativo: nº206/2013.
Modalidade: Pregão nº 139/2013.
Partes: Município de Arapongas e A.D DAMINELLI.
Objeto: Registro de Preços para futuras aquisições de
materiais hospitalares para as Unidades Básicas de
Saúde, Pronto Atendimento 18H e 24H, CISAM  e
SAMU.
Prazo de Entrega: 05 (cinco) dias úteis, contados da data
de solicitação.
Vigência da ata: 12 (doze) meses contados a partir de
21.10.2013
Valor de autorização de fornecimento: R$ 5.628,62 (Cinco
mil seiscentos e vinte oito reais e sessenta e dois
centavos).
Data: 01.10.2014
Assinaturas.

Extrato de Autorização de Fornecimento
Prefeitura Municipal de Arapongas

Secretaria Municipal de Obras, Transporte e
Desenvolvimento Urbano

Processo Administrativo: nº151/2014.
Modalidade: Pregão nº 119/2014.
Partes: Município de Arapongas e EQUITRATOR TRAT.
PEÇAS HID.SERV.LTDA..
Objeto: Registro de Preços para futuras contratações
de serviços de manutenção preventiva e corretiva de
veículos operacionais leves e pesados englobando o
fornecimento de peças e mão de obra nos veículos
conforme lote destinado à Secretaria.
Prazo de Entrega: de acordo com o tempo médio contido
na tabela SINDERAPA.
Vigência da ata: 12 (doze) meses contados a partir de
18.06.2014
Valor de autorização de fornecimento: R$ 27.716,33 (Vinte
e sete mil, setecentos e dezesseis reais e trinta e três
centavos.)
Data: 02.10.2014
Assinaturas.

LEI nº 4.301, de 23 de setembro de 2014

Dispõe sobre a Política Municipal de Turismo, define as
atribuições da Administração Pública Municipal no
planejamento, desenvolvimento e estímulo ao setor

turístico, cria o Conselho Municipal de Turismo, o Fundo
Municipal de Turismo e dá outras providências.

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

Art. 1º. Esta Lei estabelece normas sobre a Política
Municipal de Turismo de Arapongas e define as
atribuições do Governo Municipal no planejamento,
desenvolvimento e estímulo ao setor turístico.

Art. 2º. Caberá à Secretaria Municipal da Indústria,
Comércio e Turismo estabelecer a Política Municipal de
Turismo, planejar, fomentar, regulamentar, coordenar e
fiscalizar a atividade turística, bem como promover e
divulgar institucionalmente o turismo em âmbito
regional, Municipal e intermunicipal.

Parágrafo único. O Poder Público atuará, mediante apoio
técnico, logístico e financeiro, na consolidação do
turismo como importante fator de desenvolvimento
sustentável, de distribuição de renda, de geração de
emprego e da conservação do patrimônio natural,
cultural e turístico Municipal.

Art. 3º. A Política Municipal de Turismo é regida por um
conjunto de leis e normas, voltadas ao planejamento e
ordenamento do setor, e por diretrizes, metas e
programas definidos no Plano de Desenvolvimento
Turístico do Município de Arapongas, estabelecido pelo
Governo Municipal.

Parágrafo único. A Política Municipal de Turismo
obedecerá aos princípios constitucionais da livre
iniciativa, da descentralização, da regionalização e do
desenvolvimento econômico-social justo e sustentável.

Art. 4º. A Política Municipal de Turismo tem por
objetivos:

I - democratizar e propiciar o acesso ao turismo
no Município de Arapongas a todos os segmentos
populacionais, contribuindo para a elevação do bem-
estar geral;

II - reduzir as disparidades sociais e econômicas
de ordem Municipal, promovendo a inclusão social pelo
crescimento da oferta de trabalho e melhor distribuição
de renda;

III - ampliar os fluxos turísticos, a permanência
e o gasto médio dos turistas no Município, mediante a
promoção e o apoio ao desenvolvimento do produto
turístico do Município;

IV - estimular a criação, a consolidação e a
difusão dos produtos e destinos turísticos Municipais,
com vistas em atrair turistas regionais, nacionais e
estrangeiros, diversificando os fluxos entre a sede do
Município e todos os bairros rurais do Município e
buscando beneficiar, especialmente, as regiões de menor
nível de desenvolvimento econômico e social;

V - propiciar o suporte a programas
estratégicos de captação e apoio à realização de feiras e
exposições de negócios, viagens de incentivo,

congressos e eventos;
VI - promover, descentralizar e regionalizar o

turismo, estimulando todos os bairros e regiões rurais a
planejar, em seus territórios, as atividades turísticas de
forma sustentável e segura, inclusive entre si, com o
envolvimento e a efetiva participação das comunidades
receptoras nos benefícios advindos da atividade
econômica;

VII - criar e implantar empreendimentos
destinados às atividades de expressão cultural, de
animação turística, entretenimento e lazer e de outros
atrativos com capacidade de retenção e prolongamento
do tempo de permanência dos turistas no Município;

VIII - propiciar a prática de turismo sustentável
nas áreas naturais, promovendo a atividade como
veículo de educação e interpretação ambiental e
incentivando a adoção de condutas e práticas de mínimo
impacto compatíveis com a conservação do meio
ambiente natural;

IX - preservar a identidade cultural das
comunidades e populações tradicionais eventualmente
afetadas pela atividade turística;

X - prevenir e combater as atividades turísticas
relacionadas aos abusos de natureza sexual, em especial
a pedofilia, além de outras que afetem a dignidade
humana, respeitadas as competências dos diversos
órgãos governamentais envolvidos;

XI - desenvolver, ordenar e promover os
diversos segmentos turísticos;

XII - implementar o inventário do patrimônio
turístico Municipal, atualizando-o regularmente;

XIII - propiciar os recursos necessários para
investimentos e aproveitamento do espaço turístico
Municipal de forma a permitir a ampliação, a
diversificação, a modernização e a segurança dos
equipamentos e serviços turísticos, adequando-os às
preferências da demanda, e, também, às características
ambientais e socioeconômicas regionais existentes;

XIV – Incentivar e auxiliar no aumento e
diversificação de linhas de financiamentos para
empreendimentos turísticos e para o desenvolvimento
das pequenas e microempresas do setor pelos bancos e
agências de desenvolvimento oficiais;

XV - contribuir para o alcance de política
tributária justa e equânime, na esfera municipal, para as
diversas entidades componentes da cadeia produtiva
do turismo;

XVI - promover a integração do setor privado
como agente complementar de financiamento em infra-
estrutura e serviços públicos necessários ao
desenvolvimento turístico;

XVII - propiciar a competitividade do setor por
meio da melhoria da qualidade, eficiência e segurança
na prestação dos serviços, da busca da originalidade e
do aumento da produtividade dos agentes públicos e
empreendedores turísticos privados;

XVIII - estabelecer padrões e normas de
qualidade, eficiência e segurança na prestação de
serviços por parte dos operadores, empreendimentos e
equipamentos turísticos, com ênfase para as NBRs
publicadas pela ABNT – Associação Brasileira de
Normas Técnicas;
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XIX - promover a formação, o aperfeiçoamento,
a qualificação e a capacitação de recursos humanos para
a área do turismo, bem como a implementação de
políticas que viabilizem a colocação profissional no
mercado de trabalho; e

XX - implementar a produção, a sistematização
e o intercâmbio de dados estatísticos e informações
relativas às atividades e aos empreendimentos turísticos
instalados no Município, integrando, quando
necessário, universidades e institutos de pesquisa
públicos e privados na análise desses dados, na busca
da melhoria da qualidade e credibilidade dos relatórios
estatísticos sobre o setor turístico do Município.

Parágrafo único. Quando se tratar de unidades de
conservação, o turismo será desenvolvido em
consonância com seus objetivos de criação e com o
disposto no plano de manejo da unidade.

Art. 5º. O Plano de Desenvolvimento Turístico do
Município de Arapongas, que compõe o Anexo I desta
Lei, foi elaborado pela Secretaria Municipal de Indústria,
Comércio e Turismo, ouvidos os segmentos públicos e
privados interessados, e tem o intuito de promover:

I - as políticas de crédito existentes para o setor,
nelas incluídos agentes financeiros, linhas de
financiamento e custo financeiro;

II - a boa imagem do produto turístico do
Município no mercado regional, nacional e internacional;

III - a vinda de turistas estrangeiros e a
movimentação de turistas no mercado interno brasileiro;

IV - maior aporte de divisas ao balanço de
pagamentos;

V - a incorporação de segmentos especiais de
demanda ao mercado interno brasileiro, em especial os
idosos, os jovens e as pessoas portadoras de deficiência
ou com mobilidade reduzida, pelo incentivo a programas
de descontos e facilitação de deslocamentos,
hospedagem e fruição dos produtos turísticos em geral
e campanhas institucionais de promoção;

VI - a proteção do meio ambiente, da
biodiversidade e do patrimônio cultural de interesse
turístico;

VII - a atenuação de passivos sócio-ambientais
eventualmente provocados pela atividade turística;

VIII - o estímulo ao turismo responsável
praticado em áreas naturais protegidas ou não;

IX - a orientação às ações do setor privado,
fornecendo aos agentes econômicos subsídios para
planejar e executar suas atividades; e

X - a informação da sociedade e do cidadão
sobre a importância econômica e social do turismo.

Parágrafo único. O Plano de Desenvolvimento Turístico
do Município de Arapongas terá suas metas e programas
revistos a cada 04 (quatro) anos, em consonância com o
plano plurianual, ou quando necessário, observado o
interesse público, tendo por objetivo ordenar as ações
do setor público, orientando o esforço do Município e a
utilização dos recursos públicos para o desenvolvimento
do turismo.

Art. 6º. A Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e
Turismo, em parceria com outros órgãos e entidades
integrantes da administração pública e com subsídios
fornecidos pela iniciativa privada, publicará, anualmente,
relatórios, estatísticas e balanços, consolidando e
divulgando dados e informações sobre:

I - movimento turístico receptivo;
II - atividades turísticas e seus efeitos sobre o

balanço de pagamentos;
III - efeitos econômicos e sociais advindos da

atividade turística. 

Art. 7º. O Sistema Municipal de Turismo tem
por objetivo promover o desenvolvimento das
atividades turísticas, de forma sustentável, pela
coordenação e integração das iniciativas oficiais com
as do setor produtivo, de modo a:

I - atingir as metas do Plano de
Desenvolvimento Turístico do Município de Arapongas;

II - estimular a integração dos diversos
segmentos do setor, atuando em regime de cooperação
com os órgãos públicos, entidades de classe e
associações representativas voltadas à atividade
turística;

III - promover a regionalização interna do
turismo, mediante o incentivo à criação de organismos
autônomos e de leis facilitadoras do desenvolvimento
do setor, descentralizando a sua gestão; e

IV - promover a melhoria da qualidade dos
serviços turísticos prestados no Município.

Parágrafo único.  Os órgãos e entidades que
compõem o Sistema Municipal de Turismo, observadas
as respectivas áreas de competência, deverão orientar-
se, ainda, no sentido de:

I - definir os critérios que permitam caracterizar
as atividades turísticas e dar homogeneidade à
terminologia específica do setor;

II - promover os levantamentos necessários
ao inventário da oferta turística Municipal e ao estudo
de demanda turística, com vistas em estabelecer
parâmetros que orientem a elaboração e execução do
Plano de Desenvolvimento Turístico do Município de
Arapongas;

III - proceder a estudos e diligências voltados
à quantificação, caracterização e regulamentação das
ocupações e atividades, no âmbito gerencial e
operacional, do setor turístico e à demanda e oferta de
pessoal qualificado para o turismo;

IV - articular, perante os órgãos competentes,
a promoção, o planejamento e a execução de obras de
infra-estrutura, tendo em vista o seu aproveitamento
para finalidades turísticas;

V - promover o intercâmbio com entidades
nacionais e internacionais vinculadas direta ou
indiretamente ao turismo;

VI - propor o tombamento e a desapropriação

por interesse social de bens móveis e imóveis,
monumentos naturais, sítios ou paisagens cuja
conservação seja de interesse público, dado seu valor
cultural e de potencial turístico;

VII - propor aos órgãos ambientais
competentes a criação de unidades de conservação,
considerando áreas de grande beleza cênica e interesse
turístico; e

VIII – implantar sinalização turística de caráter
informativo, educativo e, quando necessário, restritivo,
utilizando linguagem visual padronizada
municipalmente, observados os indicadores de
sinalização turística utilizados pela Organização Mundial
de Turismo.

Art. 8°. O poder público municipal promoverá a
racionalização e o desenvolvimento uniforme e orgânico
da atividade turística, tanto na esfera pública como
privada, mediante programas e projetos consoantes com
a Política Municipal de Turismo e demais políticas
públicas pertinentes, mantendo a devida conformidade
com as metas fixadas no Plano de Desenvolvimento
Turístico do Município de Arapongas.

Art. 9°. A Secretaria Municipal da Indústria, Comércio e
Turismo poderá buscar em outros Departamentos
Municipais pertinentes, apoio técnico e financeiro para
as iniciativas, planos e projetos que visem ao fomento
das empresas que exerçam atividade econômica
relacionada à cadeia produtiva do turismo, com ênfase
nas microempresas e empresas de pequeno porte.

Art. 10. A Secretaria Municipal da Indústria, Comércio e
Turismo, no âmbito de sua competência, fiscalizará o
cumprimento desta Lei por toda e qualquer pessoa, física
ou jurídica, que exerça a atividade de prestação de
serviços turísticos.

Art. 11. O Poder Executivo Municipal, através da
Secretaria Municipal da Indústria, Comércio e Turismo
poderá delegar competência para o exercício de
atividades e atribuições específicas estabelecidas nesta
Lei a órgãos e entidades da administração pública,
inclusive a fiscalização dos prestadores de serviços
turísticos, assim como a aplicação de penalidades e
arrecadação de receitas.

Art. 12. Fica criado o CONSELHO MUNICIPAL DE
TURISMO - COMTUR, órgão permanente e paritário,
com caráter consultivo, fiscalizador e deliberativo da
Política Municipal de Turismo, que será composto pelos
seguintes membros:

I – 01 (um) representante da Secretaria
Municipal de Indústria, Comércio e Turismo;

II – 01 (um) representante da Secretaria
Municipal de Cultura, Lazer e Eventos;

III – 01 (um) representante da Secretaria
Municipal Agricultura, Serviços e Meio Ambiente;

IV – 01 (um) representante da Secretaria
Municipal de Esporte;
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V – 01 (um) representante da Secretaria
Municipal de Educação;

VI – 01 (um) representante da Secretaria
Municipal de Segurança Pública e Trânsito;

VII - 06 (seis) representantes de entidades da
sociedade civil organizada, sendo:

a) 01 (um) representante da Associação
Comercial e Empresarial de Arapongas - ACIA;

b) 01 (um) representante do Sindicato das
Indústrias de Móveis de Arapongas - SIMA; e

c) 01 (um) representante da Associação de
Artesanato e Artes de Arapongas - ARTEARA;

d) 01 (um) representante da Câmara de Mulheres
Empreendedoras;

e) 01 (um) representante do Rotary Club de
Arapongas; e,

f) 01 (um) representante do Lions Club de
Arapongas.

§ 1º. É de competência dos respectivos órgãos
e entidades a indicação de seus representantes, bem
como respectivos suplentes, conforme dispõe este
artigo, vedada a indicação de representante que não
possuam residência no Município de Arapongas.

§ 2º. Os representantes titulares, bem como
seus respectivos suplentes, poderão ser substituídos a
qualquer tempo, mediante solicitação formal dos órgãos
e entidades que representam.

Art. 13. A fim de garantir a paridade de representação
entre Poder Público e Sociedade Civil, fica vedado à
entidade não governamental indicar como seu
representante no Conselho servidor público, em todos
os níveis, que faça parte de seus quadros.

Art. 14. Os membros titulares do Conselho, assim como
seus suplentes, serão nomeados para mandato de 02
(dois) anos, período em que não poderão ser
destituídos, salvo por deliberação de 2/3 (dois terços)
dos componentes do Conselho, resguardados o direito
ao contraditório e a ampla defesa.

§ 1º. O presidente do Conselho encaminhará a
relação dos conselheiros titulares e suplentes ao Prefeito
Municipal, que os nomeará no prazo de 10 (dez) dias.

§ 2º. Na ausência do titular nas sessões,
reuniões ou convocações a representação será efetivada
pelo suplente, que, neste caso, terá direito ao voto.

Art. 15. O conselheiro municipal será destituído,
possibilitando-lhe ampla defesa, quando:

I - não comparecer ou ausentar-se das sessões
ou reuniões periódicas por 03 (três) sessões
consecutivas ou 06 (seis) sessões intercaladas no
período de 01 (um) ano, sem o comparecimento do
respectivo suplente, ressalvada a hipótese de
apresentação de justificativa por escrito;

II – incorrer em procedimento incompatível com
a dignidade das funções ou demonstrar desinteresse
pela função;

III – fixar residência em outro município;
IV – sofrer condenação, por sentença

irrecorrível, por crime ou contravenção penal;

§ 1º. Na hipótese do inciso I, o titular poderá
ser substituído na falta de até 50 % (cinquenta) das
reuniões ordinárias e extraordinárias, sob pena de ser
destituído.

§ 2º. Os conselheiros, bem como seus
respectivos suplentes, poderão ser reconduzidos em sua
representação somente 01 (uma) vez.

Art. 16. O desempenho da função de membro do
Conselho, que não tem qualquer remuneração, será
considerado como serviço relevante prestado ao
Município de Arapongas, com seu exercício prioritário,
justificadas as ausências a qualquer outro serviço, desde
que determinadas pelas atividades próprias do
Conselho.

Parágrafo Único. Serão ressarcidas ao membro do
Conselho as despesas efetuadas exclusivamente no
desempenho e cumprimento de sua missão, desde que
devidamente autorizadas pelo Presidente do Conselho
e comprovadas pelo solicitante.

Art. 17. O Presidente, o Vice-Presidente e o Secretário
serão eleitos pelos próprios integrantes do Conselho,
em sessão com quórum mínimo de 2/3 (dois terços),
realizada em prazo não superior a 30 (trinta) dias da
nomeação de sua nova composição.

Parágrafo Único. Somente poderão ser eleitos aos
cargos de Presidente e Vice-Presidente Conselheiros
Titulares, sendo permitida a eleição de suplente ao cargo
de Secretário.

Art. 18. O Presidente eleito abrirá, na sessão
imediatamente posterior à sua eleição, os trabalhos para
elaboração de um Regimento Interno, que deverão ser
concluídos num prazo não superior a 90 (noventa) dias,
sendo o mesmo encaminhado ao Poder Público
Municipal e ao Ministério Público da Comarca, para
ciência e manifestações, se julgadas necessárias.

Art. 19. A Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e
Turismo - SEMIC ficará encarregada de fornecer apoio
técnico, material e administrativo para o funcionamento
do Conselho.

Art. 20. É de competência do Conselho Municipal de
Turismo - COMTUR:

I – Elaborar seu Regimento interno, que
orientará seu funcionamento;

II – Convocar, coordenar, organizar e aprovar
as normas de funcionamento das Conferências
Municipais de Turismo, bem como constituir a comissão
organizadora e aprovar o respectivo regimento interno;

III – Encaminhar as deliberações da
conferência aos órgãos competentes e monitorar seus

desdobramentos;
IV – Cooperar com órgãos federais e estaduais

incumbidos da execução da Política de Turismo;
V – Acompanhar, avaliar e fiscalizar a gestão

de recursos, bem como os ganhos sociais e o
desempenho dos serviços afetos à área de turismo;

VI – Normatizar as ações e regular a prestação
de serviços de natureza pública e privada na área de
turismo, exercendo essas funções num relacionamento
ativo e dinâmico com os órgãos gestores, resguardando-
se as respectivas competências, sem prejuízo às demais
legislações vigentes;

VII – Manifestar-se sobre a proposta
orçamentária dos recursos destinados às ações
referentes à área do turismo no Município, tanto os
recursos próprios quanto os oriundos de outras esferas
de governo;

VIII – Divulgar e promover ações destinadas
ao fortalecimento das atividades de turismo no
Município;

IX - Adotar medidas e apoiar iniciativas em
favor do incremento da prática do turismo, observando
o cumprimento dos princípios e normas legais;

X – Acionar o Ministério Público como
instância de defesa e garantia de suas prerrogativas
legais;

XI - Propor aos poderes constituídos
modificações nas estruturas dos órgãos governamentais
diretamente ligados à área de turismo;

XII - Incentivar e apoiar a realização de eventos,
estudos e pesquisas na área de turismo;

XIII - Promover intercâmbio com entidades
públicas e particulares, organismos nacionais,
internacionais e estrangeiros visando atender a seus
objetivos;

XIV - Pronunciar-se, emitir pareceres e prestar
informações sobre assuntos que digam respeito à área
de turismo, quando provocado;

XV - Inscrever e fiscalizar as entidades,
serviços, ações, projetos, programas e eventos ligados
à área de turismo existentes no Município; e

XVI – Demais competências estabelecidas na
legislação vigente.

Art. 21. Todos os documentos expedidos e/ou recebidos
pelo COMTUR serão arquivados na forma da legislação
vigente, a contar da data de sua expedição; findo o prazo
legal de arquivamento, os referidos documentos serão
inutilizados e descartados pela Secretaria Executiva do
Conselho.

Parágrafo Único: Os Livros Ata e Livros de Presença
das reuniões do Conselho Municipal de Turismo -
COMTUR deverão ser continuamente resguardados,
sendo vedada a sua inutilização e descarte.

Art. 22. O Conselho contará com uma Secretaria
Executiva, para dar suporte administrativo ao
cumprimento de suas competências.

§ 1°. A Secretaria Executiva terá no mínimo
um(a) Secretário/a  Executivo/a, indicado(a) pelo Chefe
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do Poder Executivo Municipal, para exercer, sem ônus,
as referidas funções.

§ 2°. Para o exercício das funções de Secretário
Executivo somente poderá ser indicado funcionário de
carreira do Município, com formação de nível superior
em qualquer área.

§ 3°. Poderá(ão) ser indicado(s) funcionário(s)
com formação de nível médio para auxiliar o Titular da
Secretaria Executiva no exercício de suas funções.

§ 4°. Fica vedada a indicação de membro do
Conselho para compor a Secretaria Executiva.

Art. 23. Fica criado, nos termos da legislação vigente, o
Fundo Municipal de Turismo - FUMTUR, de duração
indeterminada e de natureza contábil, que será gerido
pelo Poder Público Municipal, sob a orientação,
acompanhamento, fiscalização e controle do Conselho
Municipal de Turismo, que será composto pelas
seguintes fontes de recursos:

I - dotação consignada no orçamento do
Município para a Política Municipal de Turismo,
vinculada à Secretaria Municipal de Indústria, Comércio
e Turismo;

II - recursos provenientes dos Conselhos
Nacional e Estadual de Turismo;

III - doações, auxílios, contribuições e legados
de pessoas físicas ou jurídicas, que lhe venham a ser
destinados;

IV - rendas eventuais, inclusive as resultantes
de depósitos e aplicações de capitais;

V – receita oriunda da arrecadação da cessão
de equipamentos públicos de turismo;

VI – transferências, auxílios, contribuições, e
subvenções de entidades, empresas e órgãos da
administração municipal, federal e estadual, direta e
indireta, oriundos de convênios ou ajustes financeiros
firmados pelo Município, cuja aplicação seja destinada
especificamente às ações de implantação de projetos
turísticos no Município; e

VII - outros recursos que lhe forem destinados.

Parágrafo Único: Os recursos do Fundo deverão ser
alocados em conta(s) específica(s), mantida(s) em banco
oficial.

Art. 24. É de responsabilidade do Chefe do Poder
Executivo Municipal a indicação e nomeação do Gestor
do Fundo Municipal de Turismo – FUMTUR.

Art. 25. É de responsabilidade do Poder Público
Municipal fornecer ao Conselho os subsídios
necessários para o devido acompanhamento,
fiscalização e controle do Fundo.

Art. 26. A liberação de recursos do Fundo somente será
realizada mediante deliberação do Conselho Municipal
de Turismo.

§ 1º. O Poder Público Municipal fica
responsável pela prestação de contas anual e
apresentação de balancetes trimestrais, para ciência e

fiscalização do Conselho Municipal de Turismo.
§ 2º. A prestação de contas anual e os

balancetes trimestrais de que trata o parágrafo anterior,
deverão ser encaminhados à Câmara Municipal de
Arapongas, na mesma data da sua apresentação ao
Conselho Municipal de Turismo.

Art. 27. Compete ao gestor do Fundo Municipal:

I – Providenciar o registro dos recursos
orçamentários próprios do Município, ou a ele
transferidos, para aplicação na área do turismo, por
qualquer ente da Federação;

II – Providenciar o registro dos recursos
captados pelo Município através de convênios, ou por
doações ao Fundo Municipal de Turismo;

III – Providenciar a manutenção do controle
escritural das aplicações financeiras levadas a efeito no
Município;

IV – Liberar os recursos alocados no Fundo,
mediante aprovação do Conselho Municipal de Turismo,
com a conseqüente prestação de contas pela parte
beneficiada, nos termos da legislação vigente; e,

V – Administrar os recursos específicos
destinados ao turismo, segundo as deliberações do
Conselho Municipal de Turismo, sem prejuízo às demais
legislações vigentes, prestando contas trimestralmente
ao Conselho.

Art. 28. O Fundo Municipal será regulamentado por
Resoluções expedidas pelo Conselho Municipal de
Turismo, sem prejuízo às demais legislações vigentes.

Art. 29. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir Crédito
Adicional Suplementar, para as despesas iniciais
decorrentes do cumprimento desta lei.

Art. 30. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas todas as disposições em contrário.

Arapongas, 23 de setembro de 2014.

ANTONIO JOSÉ BEFFA
Prefeito

PEDRO PAULO CORREA NAZARIO
Secretário Mun. da Indústria, Comércio e Turismo

CMS - CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
Lei Municipal nº 3106/2004

Arapongas-PR

RESOLUÇÃO Nº 009 DE 02 DE OUTUBRO DE 2014

Dispõe sobre as conclusões acerca da Prestação de
Contas  do 2º Quadrimestre do Órgão Executor da Saúde
do Município de Arapongas, relativas ao exercício de
2014.

O Pleno do Conselho Municipal de Saúde de Arapongas
em reunião ordinária de nº 226/2014 realizada em 01 de
outubro de 2014, no uso das suas prerrogativas

conferidas pela Lei Federal nº 8080 de 19 de setembro de
1990, Lei Federal nº 8.142 de 28 de dezembro de 1990 e
pela Lei Municipal nº 3.106 de 03 de maio de 2004;

R E S O L V E:
Art. 1º Aprovar a Prestação de Contas do 2º Quadrimestre
de 2014.

ANTÔNIO MARTINS DOS SANTOS
Presidente do Conselho Municipal de Saúde
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Licitação � Processo Administrativo nº.140/2014 � Inex. n.º 006/2014 
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