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COMISSÃO DE INQUÉRIT O ADMINISTRA TIV O
- PORTARIA  Nº. 062/12 -

C I T A Ç Ã O
Fica o Senhor Cristiano de Oliveira Dionísio, ocupante
do cargo de Agente de Vigilância, de provimento efetivo,
matrícula nº. 7124-2/1, lotado na Secretaria Municipal
de Segurança Pública e Trânsito, citado para apresentar
defesa por escrito, bem como arrolar testemunhas a seu
favor, se assim o quiser, no prazo de 10 (dez) dias a
contar da data de publicação desta, quanto às acusações
que lhe são imputadas no Processo de Sindicância nº.
03/14*.
A defesa deverá ser protocolada no Protocolo da
Prefeitura do Município de Arapongas – Centro
Administrativo, sito à Rua das Garças, 750, dirigida à
Presidente da Comissão Permanente de Inquérito
Administrativo.
* cópia do processo poderá ser requerida junto ao
Protocolo Municipal, no endereço supracitado.

Arapongas, 03 de setembro de 2014.

MARIA  MARTA TANNOURI GARBIN
Secretária da Comissão de Inquérito

COMISSÃO DE INQUÉRIT O ADMINISTRA TIV O
- PORTARIA  Nº. 062/12 -

C I T A Ç Ã O
Fica o Senhor Evandro Luiz Rabito Coltre, ocupante do
cargo de Motorista, matrícula nº. 11066-3/1, lotado na
Secretaria Municipal da Saúde, citado para apresentar
defesa por escrito, bem como arrolar testemunhas a seu
favor, se assim o quiser, no prazo de 10 (dez) dias a
contar da data de publicação desta, quanto às acusações
que lhe são imputadas no Processo de Sindicância  nº.
11/14*.
A defesa deverá ser protocolada no Protocolo da
Prefeitura do Município de Arapongas – Centro
Administrativo, sito à Rua das Garças, 750, dirigida à
Presidente da Comissão Permanente de Inquérito
Administrativo.
* cópia do processo poderá ser requerida junto ao
Protocolo Municipal, no endereço supracitado.

Arapongas, 03 de setembro de 2014.

MARIA  MARTA TANNOURI GARBIN
Secretária da Comissão de Inquérito

COMISSÃO DE INQUÉRIT O ADMINISTRA TIV O
- PORTARIA  Nº. 062/12 -

C I T A Ç Ã O
Fica a Senhora Jessica Caroline da Silva Ribeiro,
ocupante do emprego de Agente de Endemias, matrícula
nº. 9226-6/1, lotado na Secretaria Municipal da Saúde,
citada para apresentar defesa por escrito, bem como
arrolar testemunhas a seu favor, se assim o quiser, no
prazo de 10 (dez) dias a contar da data de publicação
desta, quanto às acusações que lhe são imputadas no
Processo Administrativo  nº. 2885/14*.
A defesa deverá ser protocolada no Protocolo da
Prefeitura do Município de Arapongas – Centro
Administrativo, sito à Rua das Garças, 750, dirigida à
Presidente da Comissão Permanente de Inquérito
Administrativo.
* cópia do processo poderá ser requerida junto ao
Protocolo Municipal, no endereço supracitado.

Arapongas, 03 de setembro de 2014.

MARIA  MARTA TANNOURI GARBIN
Secretária da Comissão de Inquérito

COMISSÃO DE INQUÉRIT O ADMINISTRA TIV O
- PORTARIA  Nº. 062/12 -

C I T A Ç Ã O
Fica o Senhor Rogério Pires Fernandes, ocupante do
emprego de Motorista, matrícula nº. 10531-7/1, lotado
na Secretaria Municipal da Saúde, citado para apresentar
defesa por escrito, bem como arrolar testemunhas a seu
favor, se assim o quiser, no prazo de 10 (dez) dias a
contar da data de publicação desta, quanto às acusações
que lhe são imputadas no Processo de Sindicância  nº.
16/13*.
A defesa deverá ser protocolada no Protocolo da
Prefeitura do Município de Arapongas – Centro
Administrativo, sito à Rua das Garças, 750, dirigida à
Presidente da Comissão Permanente de Inquérito
Administrativo.

* cópia do processo poderá ser requerida junto ao
Protocolo Municipal, no endereço supracitado.

Arapongas, 03 de setembro de 2014.

MARIA  MARTA TANNOURI GARBIN
Secretária da Comissão de Inquérito

COMISSÃO DE INQUÉRIT O ADMINISTRA TIV O
- PORTARIA  Nº. 062/12 -

C I T A Ç Ã O
Fica o Senhor Luiz Jose da Rocha, ocupante do emprego
de Auxiliar de Enfermagem, matrícula nº. 10510-4/1,
lotado na Secretaria Municipal da Saúde, citada para
apresentar defesa por escrito, bem como arrolar
testemunhas a seu favor, se assim o quiser, no prazo de
10 (dez) dias a contar da data de publicação desta, quanto
às acusações que lhe são imputadas no Processo de
Sindicância  nº. 06/14*.
A defesa deverá ser protocolada no Protocolo da
Prefeitura do Município de Arapongas – Centro
Administrativo, sito à Rua das Garças, 750, dirigida à
Presidente da Comissão Permanente de Inquérito
Administrativo.
* cópia do processo poderá ser requerida junto ao
Protocolo Municipal, no endereço supracitado.

Arapongas, 03 de setembro de 2014.

MARIA  MARTA TANNOURI GARBIN
Secretária da Comissão de Inquérito

DECRETO nº 990/14, de 02 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 19, quadra 22, com área de 252,00 m², situado
no Jardim San Raphael V, neste Município e Comarca,
de propriedade de JAVE INCORPORAÇÃO DE
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI - ME,
conforme matrícula sob nº 14.596, do 1º Serviço Registral
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desta Comarca, em 02 (dois) novos lotes, sob nºs: lote
nº 19, com área de 126,00 m² e lote nº 19/A, com área de
126,00 m², em conformidade com projetos e memoriais
descritivos inclusos ao processo nº 013776/2014.

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

Arapongas, 02 de setembro de 2014.

ANTONIO JOSÉ BEFFA
Prefeito

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

Urbano

PORTARIA  nº. 438/14, de 27 de agosto de 2014

ANTONIO JOSÉ BEFFA, Prefeito do Município de
Arapongas, Estado do Paraná, no uso de suas
atribuições legais, à vista do contido na solicitação nº
935/14, de 21/08/2014, da SAUDE;

R E S O L V E:

Designar, a partir de 01 de agosto de 2014, o servidor
Débora Coelho Alves S. Rodrigues, matrícula n° 9925-2/
2, ocupante do cargo de Psicólogo, lotado na Secretaria
Municipal de Saúde, nível 22, de provimento efetivo,
para exercer a Função Gratificada de Coordenador,
símbolo FGC, da mesma secretaria, de acordo com a Lei
2.147, de 06/11/92 (Estatuto dos Servidores Públicos
Municipais de Arapongas), combinado com a Lei n°
2.878/02 (Estrutura Organizacional do Município) e
alterações posteriores.

Arapongas, 27 de agosto de 2014.

ANTONIO JOSÉ BEFFA
Prefeito

SANDRO JOSÉ ANDREASSI CÍCERO
Secretário Municipal de Administração
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PORTARIA  nº. 048/14, de 08 de Setembro de 2014

O Diretor-Presidente e a Diretora Previdenciária do
Instituto de Previdência, Pensões e Aposentadorias dos
Servidores de Arapongas - IPPASA, no uso das
atribuições que lhes foram conferidas pela Lei Municipal
nº 3.676/09, e à vista do contido no processo
protocolado sob o nº. 012929, de 07 de Agosto de 2014;

R E S O L V E M:
Art. 1º - CONCEDER PENSÃO MENSAL VITALÍCIA,
nos termos do art. 40, § 7º, inciso I, da Constituição
Federal, com a redação dada pela Emenda Constitucional
nº. 41, de 19/12/03; artigos 202 e 203, da Lei 2.147, de 06/
11/92 (Estatuto dos Servidores Públicos Municipais);
combinado com o art. 26 e parágrafos, da Lei nº 3.225, de
03/08/05 (Regime Próprio de Previdência Social), a RUTH
DE OLIVEIRA LAJOS, inscrita no Cadastro de Pessoa
Física CPF sob nº. 029.694.959-02, esposa do então
servidor aposentado Francisco Delcio Lajos, falecido
aos 03.08.2014.
Art. 2º - O valor dos proventos mensais será de R$
3.683,47 (três mil, seiscentos e oitenta e três reais e
quarenta e sete centavos), e anuais de R$ 44.201,64
(quarenta e quatro mil, duzentos e um reais e sessenta e
quatro centavos), correspondentes à cota vitalícia de
100% do valor do benefício de aposentadoria devido ao
então servidor, concedido pelo Decreto nº. 302/06 de
13.06.2006, publicado em 01.07.2006, em observância ao
art. 40, parágrafos 7º, inciso I, e 8º, da Constituição
Federal, combinado com o art. 31, da Lei nº. 3.225/05.
Art. 3º - Conforme dispositivos legais supracitados, os
proventos serão reajustados, para preservar-lhes, em
caráter permanente, o valor real, na mesma data e nos
mesmos índices em que se der o reajuste dos benefícios
do Regime Geral de Previdência Social – RGPS, portanto
sem paridade ou isonomia com os reajustes concedidos
aos servidores da ativa.
Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação, com efeitos a contar de 03.08.2014, data de
falecimento do então servidor aposentado.

Arapongas, 08 de Setembro de 2014.

JOÃO MARIANO FILHO
Diretor-Presidente IPPASA

GIULIANA  MANFRINA TTO FERNANDES
Diretora Previdenciária

DECRETO nº. 1.055/14, de 05 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. 011754, de 22 de julho de 2014,

IPPASA

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 TANI SANCHES
SPINATO, matrícula 4.376-1/1, inscrita no Cadastro de
Pessoa Física – CPF/MF sob o nº. 639.764.809-59,
ocupante do cargo de Auxiliar Administrativo, Nível 85,
do Grupo Ocupacional Técnico e Administrativo,
Subgrupo 02, lotado na Secretaria Municipal de
Administração.
Art. 2º – O valor dos proventos será de R$ 4.203,66
(quatro mil, duzentos e três reais e sessenta e seis
centavos) mensais, e anuais de R$ 50.443,92 (cinquenta
mil, quatrocentos e quarenta e três reais e noventa e
dois centavos), já acrescidos de 18% (dezoito por cento)
de adicionais por tempo de serviço municipal, de
conformidade com a Lei nº. 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 31 anos, 05 meses
e 21 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, 05 de Setembro de 2014.

ANTONIO JOSÉ BEFFA
Prefeito

JOÃO MARIANO FILHO
Diretor-Presidente IPPASA

DECRETO nº. 1.056/14, de 05 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. 012078, de 25.07.2014;

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 ISABEL
ALVES DE OLIVEIRA, matrícula 4.117-3/1, inscrita no
Cadastro de Pessoa Física – CPF/MF sob o nº.
878.606.439-87, ocupante do cargo de Atendente de
Creche B, Nível 16, do Grupo Ocupacional Técnico e
Administrativo, Subgrupo 2-A, lotado na Secretaria
Municipal de Educação.
Art. 2º – O valor dos proventos será de R$ 732,51
(setecentos e trinta e dois reais e cinquenta e um
centavos) calculados na proporção de 9.686/10.950 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$ 155,59 (cento e cinquenta e cinco reais
e cinquenta e nove 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 12 anos, 06 meses e 09 dias de contribuição a Regime
Próprio de Previdência Social, acumulado com Regime
Geral de Previdência Social, cuja reciprocidade é prevista
no art. 201, § 9º, da Constituição Federal, combinado
com o art. 40 e seguintes, 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, 05 de Setembro de 2014.

ANTONIO JOSÉ BEFFA
Prefeito

JOÃO MARIANO FILHO
Diretor-Presidente IPPASA

DECRETO nº. 1.057/14, de 05 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. 013020, de 11.08.2014;

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
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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 SUELI
BARBOSA DOS SANTOS DIAS, matrícula 7.998-0/1,
inscrita no Cadastro de Pessoa Física – CPF/MF sob o
nº. 038.294.398-81, ocupante do cargo de Gari, Nível 05,
do Grupo Ocupacional Operacional e de Serviços Gerais,
Subgrupo 01, lotado na Secretaria Municipal de
Administração.
Art. 2º – O valor dos proventos será de R$ 258,88
(duzentos e cinquenta e oito reais e oitenta e oito
centavos) calculados na proporção de 3.676/10.950 avos
das 80% maiores remunerações de contribuição desde
agosto/2004, 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$ 465,12 (quatrocentos e sessenta e cinco
reais e doze 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 10 anos e 26 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, 05 de Setembro de 2014.

ANTONIO JOSÉ BEFFA
Prefeito

JOÃO MARIANO FILHO
Diretor-Presidente IPPASA
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