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     DIÁRIO OFICIAL
             PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGAS

TERÇA-FEIRA - 28/04/2015

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO E
TERMO CONTRATUAL

Prefeitura Municipal de Arapongas

Secretaria Municipal de Administração

Processo Administrativo: nº 067/15.

Contrato: nº 176/15
Partes: Município de Arapongas e POSITIVO
INFORMÁTICA S/A, CNPJ Nº 81.243.735./0001-48.
Objeto: Aquisição por meio de adesão à Ata de Registro
de Preços do FNDE de computadores interativos –
Programa Nacional de Tecnologia Educacional Escolar
– Proinfo Interativo, em atendimento a Secretaria
Municipal de Educação.

Modalidade: Inexigibilidade nº. 003/15.
Prazo de Vigência: De 12 (doze) meses, contados a partir
de 27/03/2015.
Valor: R$ 98.280,00 (noventa e oito mil duzentos e oitenta
reais).
Despacho: Dispenso o procedimento licitatório, a que
se refere este EXTRATO, com base no Artigo n.° 25, da
Lei Federal n.° 8.666/93.
Autorizado pelo Prefeito Municipal na data de 10/03/
2015.

Data e Assinaturas:

ANTONIO JOSÉ BEFFA

Prefeito Municipal

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO E
TERMO CONTRATUAL

Prefeitura Municipal de Arapongas

Secretaria Municipal de Administração

Processo Administrativo: nº 071/15.
Partes: Município de Arapongas e VIAÇÃO GARCIA
LTDA, CNPJ Nº 78.586.674./0001-07.
Objeto: Contratação de empresa especializada no
fornecimento de Vales Transportes Intermunicipais, em
atendimento a Secretaria Municipal de Assistência

Social.

Modalidade: Inexigibilidade nº. 004/15.

Prazo de Vigência: Entrega imediata.
Valor: R$ 2.497,50 (dois mil quatrocentos e noventa e

projetos e memoriais descritivos inclusos ao processo
nº 005777/2012.

Art. 2º - Fica Revogado o Decreto sob nº 557/12, de 07
de maio de 2012, em todos os seus termos.

Art. 3º - Este decreto entra em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.

Arapongas, 14 de abril de 2015.

ANTONIO JOSÉ BEFFA

Prefeito

PEDRO DE MARCO JUNIOR

Sec. Mun. de Obras Transportes e
Desenvolvimento Urbano

DECRETO Nº 0235/15, de 14 de abril de 2015

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 3.589
de 05 de janeiro de 2009 (Art. 43), o Desmembramento
da Data de terras sob nº 07, quadra n° 14, com área de
268,00 m², situado no Jardim Dona Martinha, neste
Município e Comarca, de propriedade de IMOBILIÁRIA
LINHAM LTDA, conforme matrícula sob nº 38.280, do
2º Serviço Registral de Arapongas Pr., em 02 (dois) novos
lotes, sob nºs: lote nº 07, com área de 134,00 m² e lote n°
07-A, com área de 134,00 m², em conformidade com
projetos e memoriais descritivos inclusos ao processo
sob nº 001560/2015.

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

Arapongas, 14 de abril de 2015.

ANTONIO JOSÉ BEFFA

Prefeito

PEDRO DE MARCO JUNIOR

Sec. Mun. de Obras Transportes e

Desenvolvimento Urbano

DECRETO Nº 261/15, de 15 de abril de 2015

ANTONIO JOSÉ BEFFA, Prefeito do Município de
Arapongas, Estado do Paraná, no uso de suas
atribuições legais, tendo em vista o processo
protocolado sob nº 019606/2014.

D E C R E T A:
Art. 1º - Ficam aceitos todos os serviços e obras de
infra-estruturas executadas pela “BOCAIUVA –
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOAS LTDA”,
inscritas no CNPJ sob nº 12.471.284/0001-83, no
Loteamento denominado “RESIDENCIAL ALTO DO
VALE”, nesta Cidade e Comarca, os quais passam a
integrar doravante o Patrimônio Público Municipal e,

sete reais e cinquenta centavos).
Despacho: Dispenso o procedimento licitatório, a que
se refere este EXTRATO, com base no Artigo n.° 25, da
Lei Federal n.° 8.666/93.
Autorizado pelo Prefeito Municipal na data de 27/02/
2015.

Data e Assinaturas:

ANTONIO JOSÉ BEFFA

Prefeito Municipal

DECRETO Nº 0234/15, de 14 de abril de 2015

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, o Desmembramento
do Lote de terras sob nº 50-A/50-D/4, com área de 510,00
m², situado na Gleba Pirapó, neste Município e Comarca,
de propriedade de IMOBILIÁRIA LINHAM LTDA,
conforme matrícula sob nº 21.164, do 2º Serviço Registral
de Arapongas Pr., em 02 (dois) novos lotes, sob nºs:
lote nº 50-A/50-D/4, com área de 271,68 m² e lote nº 50-
A/50-D/4-A, com área de 238,32 m², cujas divisas e
confrontações constarão na certidão a ser expedida pela
Secretaria Municipal de Obras, Transportes e
Desenvolvimento Urbano, de conformidade com
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por conseguinte, ficando liberada a caução fidejussória
no valor de R$ 1.582.723,50 (Um milhão, quinhentos e
oitenta e dois mil, setecentos e vinte e três reais e
cinquenta centavos), constante no Termo de Acordo
firmado em 04 de dezembro de 2012, bem como ficando
liberado para construções.

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

Arapongas, 15 de abril de 2015.

ANTONIO JOSÉ BEFFA

Prefeito

PEDRO DE MARCO JUNIOR

Sec. Mun. de Obras Transportes e

Desenvolvimento Urbano

DECRETO nº 265/15, de 15 de Abril de 2015

ANTONIO JOSÉ BEFFA, Prefeito do Município de
Arapongas, Estado do Paraná, no uso de suas
atribuições legais e, considerando o contido no
processo protocolado sob nº 002396, de 10.02.2015;

R E S O L V E:
AVERBAR ao acervo de SEBASTIANA PAULINO
BARBOSA, matrícula nº 3956-01 – 1º Padrão, ocupante
do cargo de Professor, Classe C, Nível 25, de provimento
efetivo, lotado na Secretaria Municipal de Educação, o
tempo de contribuição vinculado ao Regime Geral de
Previdência Social, conforme Certidão nº
14022020.1.00052/07-7, expedida pelo INSS em
15.04.2015, referente ao período de 15.07.1976 a
28.02.1993, perfazendo o total de 6.066 dias,
correspondentes a 16 anos, 07 meses e 16 dias, na forma
do disposto no art. 201, § 9º, da Constituição Federal;

art. 40 e ss., do Capítulo I, Título IV, da Lei
 nº 2.147/92, ficando revogada a averbação procedida
pelo Decreto nº 405/07, de 16.07.2007.do disposto no

atribuições legais, e considerando:
- o contido na Lei Municipal nº 4.226, de 16 de abril de

2014, com data de publicação em 17/04/2014;

R E S O L V E:
Art. 1º - CORRIGIR, de ofício, exclusivamente para fins
de adequação à Política Salarial da União, os
vencimentos dos profissionais do Magistério Público
da educação básica que, após a vigência da Lei Federal
nº 11.738, de 16 de julho de 2008, não atinjam o piso
mínimo nacional no valor de R$ 1.918,06 (um mil,
novecentos e dezoito reais e seis centavos), fixado para

o corrente exercício.
Art. 2º - O valor do piso mínimo, instituído para carga
horária de 40 (quarenta) horas semanais, será devido
proporcionalmente à carga horária dos respectivos

cargos que compõem o Magistério Público Municipal.
Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua
publicação, com efeitos a contar de 01 de janeiro de

2015, revogadas as disposições em contrário.

Arapongas, 17 de abril de 2015.

ANTONIO JOSÉ BEFFA

Prefeito

SANDRO JOSE ANDREASSI CICERO

Secretário Municipal de Administração

Extrato de Contrato

Prefeitura Municipal de Arapongas

Secretaria de Administração

Processo Administrativo: nº 056/14

Contrato: n.º 209/2015.
Partes: Município de Arapongas e MISTER MICRO DO

PARANÁ LTDA ME, CNPJ/MF nº 01.518.425/0001-50.
Objeto: Contratação de empresa especializada para
aquisição de peças e serviços de substituição de
baterias, revisão e calibragem que estão instaladas nas
salas de equipamento “Data Center Primário” e “Data
Center”, em atendimento a Diretoria de Tecnologia da

Informação – DTI – SEMAD.

Modalidade: Pregão nº. 049/154.

Valor: R$ 9.500,00 (nove mil e quinhentos reais).
Prazo de Vigência: De 12 (doze) meses contados à partir

de 27 de abril de 2015.

Foro: Município de Arapongas.

Data e Assinaturas.

art. 201, § 9º, da Constituição Federal; art. 40 e ss., do

Capítulo I, Título IV, da Lei
 nº 2.147/92, ficando revogada a averbação procedida
pelo Decreto nº 405/07, de 16.07.2007.

Arapongas, 15 de Abril de 2015.

ANTONIO JOSÉ BEFFA

Prefeito

SANDRO JOSÉ ANDREASSI CÍCERO
Secretário de Administração

DECRETO Nº 271/15, de 17 de abril de 2015

ANTONIO JOSE BEFFA, Prefeito do Município de
Arapongas, Estado do Paraná, no uso de suas
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EDITAL Nº 27/15, DE 22 DE ABRIL DE 2015 
 
 
 
 

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE 
INSTITUIÇÕES PARA APOIO AO CIRCUITO DE CORRIDAS RÚSTICAS 

CIDADE DOS PÁSSAROS 
 
 
 
 

1 - O MUNICÍPIO DE ARAPONGAS - PMA, por meio da Secretaria Municipal de 
Esporte – ESPORTE, através do presente Edital, torna público o CHAMAMENTO 
PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE INSTITUIÇÕES PARA APOIO AO 
CIRCUITO DE CORRIDAS RÚSTICAS CIDADE DOS PÁSSAROS, nos termos e 
condições estabelecidas no presente instrumento. 
 
 
2 – OBJETO E FINALIDADE 
 
2.1. O presente Chamamento Público tem por objeto o credenciamento de 
instituições para apoio ao Circuito de Corridas Rústicas Cidade dos Pássaros. 
 
2.2. O Circuito de Corridas Rústicas Cidade dos Pássaros possui como objetivo 
de desenvolver a prática de exercício físico na busca de uma qualidade de vida 
mais ativa e saudável por meio da realização de provas pedestres. 
 
2.3. O Circuito de Corridas Rústicas Cidade dos Pássaros é realizado desde 2010 
pelo SESI e a partir de 2013 em parceria com a Prefeitura Municipal de 
Arapongas por meio da Secretaria de Esporte. 
 
2.4. O Circuito de Corridas Rústicas Cidade dos Pássaros é formado por três 

etapas: 

I - Festival Ecológico (parceira com a Secretaria de Meio Ambiente) 6 km – 

Caminhada e Corrida; 

II -  Corrida Noturna e Corridinha Noturna (realizada na Av. Arapongas) 3, 6 

e 9km;  

III -  Corrida da Indústria (tradicional) 5 e 10km. 
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3 – CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NO CREDENCIAMENTO 
 
3.1. Poderão participar do presente Credenciamento: 
 
3.1.1 – Empresas, Associações Organizações com ou sem fins lucrativos, 
regularmente constituídas, que deverão dirigir requerimento à Secretaria 
Municipal de Esporte, instruído com os seguintes documentos: 

I – Cartão CNPJ; 
II – Comprovante de endereço; 
III – Cópia do RG, CPF do responsável da instituição. 
 

3.2. O requerimento de que tratam os itens 3.1.1 e 3.1.2, devidamente 
acompanhados da documentação exigida, serão analisados e aprovados pela 
Secretaria Municipal de Esporte.  
 
3.3 A instituição poderá escolher o tipo de apoio para cada prova e em qual prova 
pretende credenciar, podendo ser em uma, duas ou todas as provas. 
 
3.3 A participação no credenciamento implica a aceitação integral e irrestrita das 
condições estabelecidas neste edital de chamamento público. 
 
 
4 – PRAZO DE INSCRIÇÃO E VIGÊNCIA DO CREDENCIAMENTO  
 
4.1. O credenciamento será amplamente divulgado e estará aberto aos 
interessados, durante o prazo para recebimento dos documentos, sendo que ao 
requerer seu credenciamento o interessado fornecerá os elementos necessários à 
satisfação das exigências neste instrumento previstas.  

4.2. Os interessados poderão solicitar a inscrição no credenciamento até 30 dias 
antes da prova pretendida para o credenciamento. A Administração, a seu critério, 
poderá prorrogar o presente prazo caso necessário, com a devida publicação. 
 
4.3. No dia 05/05/2015 a Secretaria Municipal de Esporte realizará uma reunião 
técnica sobre o Circuito de Corridas Rústica Cidade dos Pássaros e o 
credenciamento de estabelecimentos, na ocasião os interessados poderão tirar 
dúvidas e preencher o termo de credenciamento. 
 
4.4. O Presente termo de credenciamento terá vigência, de 30 de abril de 2015 à  
30 de dezembro de 2015. 
 
4.5. O Circuito de Corridas Rústicas Cidade dos Pássaros possuirá o seguinte 
cronograma: 
 I – 05/05/2015 – 15h00: Reunião Técnica no auditório da Prefeitura 
Municipal sito a Rua Garças, 750; 
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 II – 31/05/2015: Festival Ecológico; 
 III – 13/09/2015: Corrida Noturna e Corridinha Noturna; 
 IV – 25/10/2015: Corrida da Indústria. 
 
 
5 – FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS  
 
5.1. Os interessados deverão encaminhar os documentos relacionados nos itens 
3.1.1 e 3.1.2, com formulário padrão específico fornecido pela Secretaria 
Municipal de Esporte, via site www.arapongas.pr.gov.br/esporte, no Setor de 
Protocolo Geral da Prefeitura Municipal de Arapongas, direcionado à Secretaria 
Municipal de Esporte, no horário das 9h00 às 11h00 e das 13h00 até as 
17h00min, em dias de expediente, ocasião em que receberão recibo da entrega 
do envelope. 
 
 
6 – CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO 
 
6.1. Todos os interessados que atenderem os requisitos deste edital estarão 
aptos ao credenciamento, não havendo necessidade de classificação. 
 
 
7 – DOS VALORES E DA FORMA DE EXECUÇÃO DO TERMO DE 
COOPERAÇÃO TÉCNICO FINANCEIRO 
 
7.1 Não será repassado nenhum tipo de recurso financeiro do Poder Público 
Municipal para os credenciados. 
 
7.1.1. Os credenciados receberão material de divulgação, bem como senha do 
software para cadastro dos participantes.  
 
7.2 O apoio não será financeiro, não devendo ser transferido nenhum valor ao 
poder público ou a algum servidor. Consideramos apenas o apoio econômico para 
confecção de material tais como camisetas para atletas e organização, 
sequeezes, toalhas e materiais promocionais, frutas, barras de cereais, água 
serviço de cronometragem eletrônica, sonorização ou outras materiais/serviços 
que a organização dos eventos necessitarem. ficando a critério do credenciado 
onde investir e posteriormente prestar contas por meio de Nota Fiscal junto a 
Secretaria de Esporte que emitirá um relatório geral das despesas. 
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7.2 Os credenciantes deverão indicar o tipo de apoio e em qual prova irá 
credenciar de acordo com a tabela abaixo: 
 

Tipo de 
apoio 

Recurso 
Econômico* Outro Apoio Benefícios 

Organização R$ 1.500,00 
5 pessoas 
(largada e 
chegada) 

Logomarca como organizador, 
divulgação em Cartazes, folders 

e camisetas (organização e 
atleta), redes sociais, site e no 

sistema de som. 
Disponibilidade para armar 

tenda na área do atleta. 

Ouro R$ 800,00 --- 

Logomarca de Apoio, 
divulgação em cartazes, folders 

e camiseta (atleta e 
organização), redes sociais, site 

e no sistema de som. 
Disponibilidade para armar 

tenda na área do atleta. 

Prata R$ 500,00 --- 

Logomarca de Apoio, 
divulgação em Cartazes, folders 

e camiseta (atleta), redes 
sociais, site e no sistema de 

som. 
Disponibilidade para armar 

tenda na área do atleta. 

Bronze R$ 300,00 --- 

Logomarca de Apoio, 
divulgação em Cartazes, folders 
e camiseta (organização), redes 

sociais, site e no sistema de 
som. 

* O valor deve ser repassado em Material definido entre as partes. Este é o valor mínimo, 
a critério do credenciado pode-se aumentar o recurso. 
 
 
8 – DAS PENALIDADES  

8.1. Pela inexecução total ou parcial no desenvolvimento do programa de que 
trata este Edital, o credenciante poderá, garantida a prévia defesa e sem prejuízo 
do descredenciamento do infrator, aplicar-lhes as seguintes sanções:  
a) Advertência; e 
b) Impedimento de credenciar-se com o Município de Arapongas pelo prazo de 2 
(dois) anos. 
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9 – DO DESCREDENCIAMENTO 
 
9.1. Ocorrerá o descredenciamento da instituição anteriormente credenciados nos 
seguintes casos: 
9.1.1. Mediante acordo expresso, e firmado pelas partes, após um aviso 
premonitório, também expresso, feito com antecedência de pelo menos 30 (trinta) 
dias pelo interessado, sem ônus para as partes; 
9.1.2. Unilateralmente pelo credenciante, em qualquer tempo, independentemente 
de interpelação ou procedimento judicial ou extrajudicial, caso o credenciado: 

a) ceda ou transfira, no todo ou em parte, o objeto deste termo de 
credenciamento, ou deleguem a outros as incumbências das obrigações nele 
consignadas; 

b) venha a agir com dolo, culpa, simulação ou em fraude na execução do 
programa;  

c) quando pela reiteração de falhas do Programa ficar evidenciada a 
incapacidade para dar execução satisfatória ao Termo de Credenciamento; 

d) cobrar qualquer honorário profissional dos beneficiários (complementar, ou 
não), relativo ao programa executados, em razão do credenciamento;  
e) apresentar, em qualquer fase do processo de credenciamento ou durante a 
vigência do termo de credenciamento, documentos que contenham 
informações inverídicas. 
 
 

10 – DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
10.1. O credenciado autoriza, assim do preenchimento do termo de 
credenciamento, a utilização de sua marca, imagens e estabelecimento para do 
Circuito de Corridas Rústicas Cidade dos Pássaros; 
 
10.2. O credenciado fica autorizado a utilizar a logomarca do Circuito, sempre em 
conjunto com a logomarca da Secretaria Municipal de Esporte e o Brasão do 
Município de Arapongas; 
 
10.3. O Município não se responsabiliza por quaisquer obrigações assumidas pela 
instituição, ou pelo beneficiário decorrentes do credenciamento. 
 
10.4. O Município não se responsabiliza por quaisquer compromissos ou 
obrigações assumidos pelas instituições, com terceiros, e nem por quaisquer 
danos ou indenizações a terceiros, em decorrência de seus atos, ou de seus 
alunos, empregados, subordinados, prepostos ou contratantes. 
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10.5. O credenciante, através de seus servidores designados para tanto, 
procederá a fiscalização da execução dos serviços prestados pelo credenciado, 
podendo rejeitá-los quando estiverem fora das especificações legais, ou mesmo 
tomar as medidas sancionatórias cabíveis. 
 
10.6. Os casos omissos e as situações não previstas no presente edital serão 
avaliados e resolvidos pelo Município de Arapongas, por intermédio da Secretaria 
Municipal de Esporte, à luz da legislação vigente. 
 
10.7. Esclarecimentos relativos ao presente chamamento público e as condições 
para atendimento das obrigações necessárias ao cumprimento de seu objeto, 
somente serão prestados quando solicitados por requerimento próprio, 
encaminhado à Secretaria de Esporte. 
 
10.8. Fica eleito o foro de Arapongas, Estado do Paraná, como o competente para 
dirimir todas as questões decorrentes do credenciamento. 
 
11 – ANEXOS  
 
11.1 – Integram o presente instrumento, o seguinte anexo: 

a) Anexo I – Formulário Modelo de Requerimento para inscrição no 
credenciamento. 
 

Arapongas, 22 de abril de 2015. 

 
Antonio José Beffa 

Prefeito do Município de Arapongas 
 

Ricardo Gonçalves 
Secretário Municipal de Esporte 
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___

 

_____________________________ 

Representante da Instituição
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obrigações nele 

na execução do 

 evidenciada a 
denciamento; 

mplementar, ou 
mento;  

nto ou durante a 
ue contenham 

do termo de 
cimento para do 

 do Programa 
 da Secretaria 

ma Arapongas 
estabelecimento 

 assumidas pela 

mpromissos ou 
 por quaisquer 

tos, ou de seus 

os para tanto, 
lo credenciado, 

gais, ou mesmo 

 “in loco” aos 
ento, quaisquer 
vicção sobre os 
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10.8. Os casos omissos e
avaliados e resolvidos pelo
Municipal de Esporte, à luz 
 
10.9. Esclarecimentos relat
para atendimento das obr
somente serão prestado
encaminhado à Secretaria d
 
10.10. Fica eleito o foro de
para dirimir todas as questõ
 
 
11 – ANEXOS  
 
11.1 – Integram o presente 

a) Anexo I – Formulá
credenciamento. 
 

Pref

Se

e as situações não previstas no presen
lo Município de Arapongas, por intermédio
z da legislação vigente. 

ativos ao presente chamamento público e
rigações necessárias ao cumprimento d
os quando solicitados por requerim
 de Esporte. 

de Arapongas, Estado do Paraná, como
tões decorrentes do credenciamento. 

e instrumento, o seguinte anexo: 
lário Modelo de Requerimento para 

Arapongas, 22 de

 
Antonio José Beffa 

efeito do Município de Arapongas 
 

Ricardo Gonçalves 
ecretário Municipal de Esporte 

nte edital serão 
io da Secretaria 

 e as condições 
 de seu objeto, 
imento próprio, 

o o competente 

a inscrição no 

e abril de 2015. 
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EDITA

 

___

AL 28/15, DE 22 DE ABRIL DE 2015. 

 

_____________________________ 

Representante da Instituição
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Secretaria Municipal de Administração 
Diretoria de Recursos Humanos 

  

PPRREEFFEEIITTUURRAA  DDOO  MMUUNNIICCÍÍPPIIOO  DDEE  AARRAAPPOONNGGAASS  
Estado do Paraná 
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PORTARIA nº. 019/15, de 23 de Abril de 2015. 

  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 número 003581, de 16 de Março de 2015; 

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 19.12.2003; artigos 202 e 203, da Lei 2.147, de 06.11.1992 
(Estatuto dos Servidores Públicos Municipais); combinado com o art. 26 e parágrafos, 
da Lei nº. 3.225, de 03.08.2005 (Regime Próprio de Previdência social), a Pedro 
Bonacini, inscrito no Cadastro de Pessoa Física CPF/MF sob nº. 190.584.389-53, 
cônjuge da então servidora aposentada Zenaide Alher Bonacini, falecida aos 
24.02.2015. 

  Art. 2º - O valor dos proventos mensais será de R$ 735,13 (setecentos e 
trinta e cinco reais e treze centavos), os quais foram acrescidos de R$ 52,87 (cinquenta e 
dois reais e oitenta e sete centavos), para atingir o valor de R$ 788,00 (setecentos e 
oitenta e oito reais), salário mínimo nacional vigente, complementados ainda de R$ 
174,88 (cento e setenta e quatro reais e oitenta e oito centavos), para atingir o valor de 
R$ 962,88 (novecentos e sessenta e dois reais e oitenta e oito centavos), salário mínimo 
municipal, conforme Leis Municipais nº. 4.097/13, de 25.04.2013, nº. 4.141/13, de 
18.09.2013, nº. 4.230/14, de 22.04.2014 e nº. 4.372/15 de 23.04.2015, e anuais de R$ 
11.554,56 (onze mil, quinhentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e seis centavos), 
correspondentes à cota vitalícia de 100% do valor do benefício de aposentadoria devido 
a então servidora, concedido pelo Decreto nº. 637/02, publicado em 31.07.2002, 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 24.02.2015, data do falecimento da então servidora aposentada, 
revogadas as disposições em contrário.  

Arapongas, 23 de Abril de 2015. 

 

         João Mariano Filho 
          Diretor Presidente 
       
 

Giuliana Manfrinatto Fernandes 
Diretora Previdenciária 
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PORTARIA nº. 020/15, de 23 de Abril de 2015. 

  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 número 004948, de 06 de Abril de 2015; 

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 19.12.2003; artigos 202 e 203, da Lei 2.147, de 06.11.1992 
(Estatuto dos Servidores Públicos Municipais); combinado com o art. 26 e parágrafos, 
da Lei nº. 3.225, de 03.08.2005 (Regime Próprio de Previdência social), a Lourdes de 
Oliveira da Costa, inscrita no Cadastro de Pessoa Física CPF/MF sob nº. 878.629.569-
15, cônjuge do então servidor aposentado Gerso Pereira da Costa, falecido aos 
30.03.2015. 

  Art. 2º - O valor dos proventos mensais será de R$1.391,95 (um mil, 
trezentos e noventa e um reais e noventa e cinco centavos), e anuais de R$ 16.703,40 
(dezesseis mil, setecentos e três reais e quarenta centavos), correspondentes à cota 
vitalícia de 100% do valor do benefício de aposentadoria devido ao então servidor, 
concedido pelo Decreto nº. 287/06, publicado em 10.06.2006, 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 30.03.2015, data do falecimento do então servidor aposentado, 
revogadas as disposições em contrário.  

Arapongas, 23 de Abril de 2015. 

 

 

         João Mariano Filho 
          Diretor Presidente 
       
 
 

Giuliana Manfrinatto Fernandes 
Diretora Previdenciária 
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