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AUDIÊNCIA PÚBLICA

Comunicamos a realização de Audiência Pública no dia
26 de setembro de 2014, sexta-feira, às 09:15 horas, na
sede da Câmara Municipal de Arapongas, sita à Rua
Harpia, 389 – centro, para a Demonstração e Avaliação
do Cumprimento das Metas Fiscais do 2º Quadrimestre
de Relatórios de Gestão Fiscal e o 4º Bimestre dos
Relatórios Resumidos da Execução Orçamentária de
2014, nos termos do parágrafo 4º do art. 9º da Lei
Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, Lei de
Responsabilidade Fiscal e a apresentação do Projeto de
Lei sobre o Orçamento do Município de Arapongas -
LOA, para o exercício de 2015.

Arapongas, 12 de setembro de 2014.

ANTONIO JOSÉ BEFFA
Prefeito

AUDIÊNCIA PÚBLICA

Comunicamos a realização de Audiência Pública no dia
26 de setembro de 2014, sexta-feira, às 10:00 horas, na
sede da Câmara Municipal de Arapongas, sita à Rua
Harpia, 389 – centro, para a Demonstração dos Recursos
recebidos e sua aplicação – FUNDEB – Lei nº 11.491/
2007 e Demonstrativo das Receitas e Despesas com
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino – MDE –
Lei nº 9.394/1996, art.72, do 2º Quadrimestre de 2014.

Arapongas, 12 de setembro de 2014.

ELAINE HERINGER VILELLA  DA SILVA
Secretária Municipal de Educação em exercício

AUDIÊNCIA PÚBLICA

Comunicamos a realização de Audiência Pública no dia
26 de setembro de 2014, sexta-feira, às 09:30 horas na
sede da Câmara Municipal de Arapongas, sita à Rua
Harpia, 389 – centro, para a Demonstração das
Aplicações em Ações e Serviços Públicos de Saúde,
relativo ao 2º Quadrimestre de 2014 da Secretaria
Municipal da Saúde, nos termos da Lei Complementar
nº 141, de 13 de janeiro de 2012.

Arapongas, 12 de setembro de 2014.

ANTONIO CARLOS MENDES
Secretário Municipal da Saúde em exercício

AUDIÊNCIA PÚBLICA

Comunicamos a realização de Audiência Pública no dia
26 de setembro de 2014, sexta-feira, às 09:45 horas, na
sede da Câmara Municipal de Arapongas, sita à Rua
Harpia, 389 – centro, para a Demonstração das
Aplicações na Política Pública de Assistência Social e
do Relatório de Gestão dos Direitos da Criança e da
Adolescência, relativo ao 2º Quadrimestre de 2014.

Arapongas, 12 de setembro de 2014.

CARMEN ASTUTI BERTASSO
Secretária Municipal da Assistência Social

AVISO DE LICIT AÇÃO - REPUBLICAÇÃO
EDITAL DE PREGÃO Nº 193/2014 – LICITAÇÃO

Comunicamos aos interessados que a licitação,
modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 193/2014, que
se acha aberta e que tem como objeto o Registro de
preços para futura contratação de pessoa jurídica para
o fornecimento dos reagente e demais materiais
necessários para a realização de exames laboratoriais,
condicionado a cessão de equipamento analisador
desses exames sob o regime de comodato para o
laboratório da Secretaria Municipal de Saúde, que foi
alterado o Anexo I – Termo de Referência, conforme
consta no respectivo Edital. Diante das alterações fica
prorrogado o recebimento dos envelopes (de proposta
e documentação) 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 29 de Setembro
de 2014 e abertos a partir das 09h:30min horas, do mesmo
dia, no mesmo local. O respectivo edital retificado poderá
ser obtido em sua integra no endereço eletrônico http:/
/www.arapongas.pr.gov.br/licitacao.

Arapongas, 16 de Setembro de 2014.

VALDINEI JULIANO PEREIRA
Pregoeiro Municipal

DECRETO nº 1053/14, de 05 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° 014699, de 04/09/2014;

R E S O L V E:
EXONERAR, “A pedido”, a partir de 23 de agosto de
2014, VALESSA CRISTIANE PAIANO RIBEIRO DA
SILVA, matrícula nº 6052-6/1, do cargo de Secretária de
Documentação Escolar, nível 05, de provimento efetivo,
lotado na Secretaria Municipal de Educação.

Arapongas, 05 de setembro de 2014.

ANTONIO JOSÉ BEFFA
Prefeito

SANDRO JOSÉ ANDREASSI CÍCERO
Secretário Municipal de Administração

DECRETO nº 1054/14, de 05 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° 014087, de 28/08/2014;

R E S O L V E:
EXONERAR, “A pedido”, a partir de 27 de agosto de
2014, MARCOS ANTONIO GIACOMINI MONTANHA,
matrícula nº 10991-6/1, do cargo de Médico Especialista
Pediatra, nível 01, de provimento efetivo, lotado na
Secretaria Municipal de Saúde.

Arapongas, 05 de setembro de 2014.

ANTONIO JOSÉ BEFFA
Prefeito

SANDRO JOSÉ ANDREASSI CÍCERO
Secretário Municipal de Administração
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DECRETO nº. 1066/14, de 09 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 solicitação nº
105/14, de 03/09/14, da SEGOV;

R E S O L V E:
Nomear, a partir de 01 de setembro de 2014, Gustavo
Bolzon Nakano, matrícula n° 9745-4/1, para exercer em
comissão o cargo de Assistente II, símbolo CC5, da
Secretaria Municipal de Governo, de acordo com a Lei
2.147, de 06/11/92 (Estatuto dos Servidores Públicos
Municipais de Arapongas), combinado com a Lei n°
2.878/02 (Estrutura Organizacional do Município) e
alterações posteriores, ficando exonerado da nomeação
procedida pelo Decreto n° 315/13, de 12/03/13, e mantida
a designação para prestar serviços na Secretaria
Municipal de Finanças.

Arapongas, 09 de setembro de 2014.

ANTONIO JOSÉ BEFFA
Prefeito

SANDRO JOSÉ ANDREASSI CÍCERO
Secretário Municipal de Administração

EXTRATO DE TERMO DE CONVÊNIO
Prefeitura Municipal de Arapongas

TERMO DE CONVÊNIO Nº 008/2014
Partes: MUNICÍPIO DE ARAPONGAS e ASSOCIAÇÃO
DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE
ARAPONGAS – APAE.
DO OBJETO: O presente termo tem como objeto
contribuição, por meio de transferência voluntária,
visando à aquisição de materiais de consumo, bem como
a promoção e articulação das ações em defesa de direitos,
prevenção, orientação, prestação de serviços, apoio à
família.
DO VALOR: 89.304,50 (oitenta e nove mil, trezentos e
quatro reais e cinqüenta centavos).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA Nº: 07.02-
08.242.0034.6.002/3.3.50.43.99.99.00 – FR 767.
DA VIGÊNCIA: 01/09/2014 até 31/08/2015.
Data e Assinaturas.

ANTONIO JOSÉ BEFFA
Prefeito

LUIZ ANTONIO SARTORIO
Presidente da APAE

PORTARIA  nº 466/14, de 09 de setembro de 2014

ANTONIO JOSÉ BEFFA, PREFEITO DO MUNICÍPIO
DE ARAPONGAS, ESTADO DO PARANÁ, no uso de
suas atribuições legais e a vista do contido na C.I. nº

1465/2014, de 05/09/2014, da Secretaria Municipal de
Educação,

R E S O L V E:
Art. 1º - DESIGNAR, Rosângela Ramos Vaz de Gouveia,
matrícula 3160-7/1, ocupante do cargo de Agente
Administrativo, lotado na Secretaria Municipal de
Educação, para desempenhar, fiscalizar, supervisionar e
gerir, bem como emitir relatórios, proceder a registros de
eventuais ocorrências e adotar as providências
necessárias para fiel cumprimento do objeto contratado,
referente à aquisição de 15 (quinze) Ônibus Rural Escolar
(ORE 2), do Programa Caminho da Escola, através de
Adesão à Ata de Registro de Preços do FNDE, com
recursos do Financiamento junto ao Banco do Brasil e
contrapartida do Município de Arapongas.

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

Arapongas, 09 de setembro de 2014.

ANTONIO JOSÉ BEFFA
Prefeito

SANDRO JOSÉ ANDREASSI CÍCERO
Secretário Municipal de Administração
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LEI Nº 4.295, DE 16 DE SETEMBRO DE 2014

Autoriza o Poder Executivo a efetuar abertura de Crédito 
Adicional Suplementar, no orçamento do Município de 
Arapongas, para o exercício de 2014 e a ajustar as 
programações estabelecidas no Plano Plurianual 2014 a 
2017 no Anexo I da Lei nº. 4.176, de 09/12/2013 e no 
Anexo V da Lei 4.175, de 03/12/2013 - Lei de Diretrizes 
Orçamentárias de 2014. 

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

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir no orçamento-programa do Município de Arapongas, da Lei 
Municipal  nº. 4.195, de 19 de dezembro de 2013  para o exercício de 2014, Crédito Adicional Suplementar, no valor de R$ 41.999,88 
(quarenta e um mil, novecentos e noventa e nove reais e oitenta e oito centavos). 

     
  12.00 � SECRETARIA MUNIC.AGR.,SERVIÇOS PUBLICOS E MEIO AMBIENTE 
 12.01 - Manutenção dos Serv.da Secr.Agr., Serv.Publicos e Meio Ambiente 
154520003.2.050/3.3.90.30.00 � Material de Consumo.......................................... .......................................................R$ 41.999,88 
  Fonte de Recurso 827 

  
Art. 2º - Para dar cobertura ao crédito autorizado no artigo anterior, serão utilizados como recursos, na forma do 

disposto no artigo 43, parágrafo 1°,  inciso II,  da Lei Federal nº. 4.320, de 17/03/1964, proveniente do provável excesso de arrecadação do 
exercício de 2014 da fonte de recurso abaixo especificada: 

FONTE DE RECURSO ESPECIFICAÇÃO VALOR 
827 Convênio nº. 433/2013- Recup. Trafeg. Estradas Rurais 41.999,88 

  
Art. 3º - Em decorrência da abertura de Crédito Adicional Suplementar constante do artigo 1º, com recursos 

provenientes de excesso de arrecadação constante do artigo 2º da  presente Lei,  o montante das despesas e parte da meta física 
programada para o exercício de 2014 nas ações orçamentárias estabelecidas nos Anexos I e II da Lei nº. 4.176, de 09/12/2013 do Plano 
Plurianual 2014 a 2017, ficam re-programadas na forma abaixo descrita: 

ORGÃO: 12.00 � SECRETARIA MUN. AGR., SERV. PUBLICOS E MEIO AMBIENTE 
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO UNIDADE  2014 2015 2016 2017 
01 UNIDADE: MANUTENÇÃO DOS 

SERVIÇOS DA SECRETARIA DE 
AGRICULTURA, SERVIÇOS 
PUBLICOS MEIO AMBIENTE 

     

15 FUNÇÃO:  URBANISMO      
452 SUBFUNÇÃO: SERVIÇOS URBANOS      
0003 PROGRAMA: PROGRAMA APOIO 

ADMINISTRATIVO 
     

0.002 Atividade:  Manutenção dos Serviços 
da Secretaria de Agricultura, Serviços 
Públicos e Meio Ambiente 

     

 Fonte de Recurso 827 R$ 41.999,88 - - - 
 Principais serviços e ou produtos      
0001 Manter os serviços da secretaria Apoio 

Administrativo 01 - - - 
Houve aumento da meta física      

Art. 4º - Face abertura de Crédito Adicional suplementar a que se refere o art. 1º, com recursos proveniente de excesso de 
arrecadação constante do artigo 2º e em razão dos ajustes efetuados através do artigo 3º da presente Lei, o montante das despesas e 
parte das metas físicas programadas para o exercício de 2014 na atividade orçamentária estabelecida nos  Anexos II, V e VI da Lei nº. 
4.175, de 03/12/2013, da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2014, ficam re-programadas na forma abaixo descrita: 

ORGÃO: 12.00 � SECRETARIA MUN. AGR., SERV. PUBLICOS E MEIO AMBIENTE 
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO UNIDADE  2014 
01 UNIDADE: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE 

AGRICULTURA, SERVIÇOS PUBLICOS MEIO AMBIENTE 
  

15 FUNÇÃO:  URBANISMO   
452 SUBFUNÇÃO: SERVIÇOS URBANOS   
0003 PROGRAMA: PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO   
0.002 Atividade:  Manutenção dos Serviços da Secretaria de Agricultura, 

Serviços Públicos e Meio Ambiente 
  

 Fonte de Recurso 827 R$ 41.999,88 
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 Principais serviços e ou produtos   
0001 Manter os serviços da secretaria Apoio 

Administrativo 01 
Houve aumento da meta física   

Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 

Arapongas, 16 de setembro de 2014. 

EVANDRO POCHWATKA 
Secretário Municipal de Finanças 

ANTONIO JOSE BEFFA 
Prefeito 
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DECRETO Nº 1.082/14, DE 16 DE SETEMBRO DE 2014

Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Suplementar, 
no orçamento do Município de Arapongas, para o 
exercício de 2014 e a ajustar as programações 
estabelecidas no Plano Plurianual 2014 a 2017 no Anexo I 
da Lei nº. 4.176, de 09/12/2013 e no Anexo V da Lei 4.175, 
de 03/12/2013 - Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2014. 

ANTONIO JOSÉ BEFFA, PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS, Estado do Paraná, no uso de suas 
atribuições legais e à vista no contido da Lei nº 4.295, de 16 de setembro de 2014,  

R e s o l v e: 

Art. 1º - Fica aberto no orçamento-programa do Município de Arapongas, da Lei Municipal nº. 4.195, de 19 de 
dezembro de 2013  para o exercício de 2014, Crédito Adicional Suplementar, no valor de R$ 41.999,88 (quarenta e um mil, novecentos e 
noventa e nove reais e oitenta e oito centavos). 

     
12.00 � SECRETARIA MUNIC.AGR.,SERVIÇOS PUBLICOS E MEIO AMBIENTE 
 12.01 - Manutenção dos Serv.da Secr.Agr., Serv.Publicos e Meio Ambiente 
154520003.2.050/3.3.90.30.00 � Material de Consumo..................................................................R$ 41.999,88 
Fonte de Recurso 827 

  
Art. 2º - Para dar cobertura ao crédito autorizado no artigo anterior, serão utilizados como recursos, na forma do 

disposto no artigo 43, parágrafo 1°,  inciso II,  da Lei Federal nº. 4.320, de 17/03/1964, proveniente do provável excesso de arrecadação do 
exercício de 2014 da fonte de recurso abaixo especificada: 

FONTE DE RECURSO ESPECIFICAÇÃO VALOR 
827 Convênio nº. 433/2013- Recup. Trafeg. Estradas Rurais 41.999,88 

  
Art. 3º - Em decorrência da abertura de Crédito Adicional Suplementar constante do artigo 1º, com recursos 

provenientes de excesso de arrecadação constante do artigo 2º do presente decreto,  o montante das despesas e parte da meta física 
programada para o exercício de 2014 nas ações orçamentárias estabelecidas nos Anexos I e II da Lei nº. 4.176, de 09/12/2013 do Plano 
Plurianual 2014 a 2017, ficam re-programadas na forma abaixo descrita: 

ORGÃO: 12.00 � SECRETARIA MUN. AGR., SERV. PUBLICOS E MEIO AMBIENTE 
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO UNIDADE  2014 2015 2016 2017 
01 UNIDADE: MANUTENÇÃO DOS 

SERVIÇOS DA SECRETARIA DE 
AGRICULTURA, SERVIÇOS 
PUBLICOS MEIO AMBIENTE 

     

15 FUNÇÃO:  URBANISMO      
452 SUBFUNÇÃO: SERVIÇOS URBANOS      
0003 PROGRAMA: PROGRAMA APOIO 

ADMINISTRATIVO 
     

0.002 Atividade:  Manutenção dos Serviços 
da Secretaria de Agricultura, Serviços 
Públicos e Meio Ambiente 

     

 Fonte de Recurso 827 R$ 41.999,88 - - - 
 Principais serviços e ou produtos      
0001 Manter os serviços da secretaria Apoio 

Administrativo 01 - - - 
Houve aumento da meta física      

Art. 4º - Face abertura de Crédito Adicional suplementar a que se refere o art. 1º, com recursos proveniente de excesso de 
arrecadação constante do artigo 2º e em razão dos ajustes efetuados através do artigo 3º do presente decreto, o montante das despesas e 
parte das metas físicas programadas para o exercício de 2014 na atividade orçamentária estabelecida nos  Anexos II, V e VI da Lei nº. 
4.175, de 03/12/2013, da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2014, ficam re-programadas na forma abaixo descrita: 

ORGÃO: 12.00 � SECRETARIA MUN. AGR., SERV. PUBLICOS E MEIO AMBIENTE 
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO UNIDADE  2014 
01 UNIDADE: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE 

AGRICULTURA, SERVIÇOS PUBLICOS MEIO AMBIENTE 
  

15 FUNÇÃO:  URBANISMO   
452 SUBFUNÇÃO: SERVIÇOS URBANOS   
0003 PROGRAMA: PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO   
0.002 Atividade:  Manutenção dos Serviços da Secretaria de Agricultura, 

Serviços Públicos e Meio Ambiente 
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 Fonte de Recurso 827 R$ 41.999,88 
 Principais serviços e ou produtos   
0001 Manter os serviços da secretaria Apoio 

Administrativo 01 
Houve aumento da meta física   

Art. 5º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 

Arapongas, 16 de setembro de 2014. 

EVANDRO POCHWATKA 
Secretário Municipal de Finanças 

ANTONIO JOSE BEFFA 
Prefeito 
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