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LEI Nº 4.397, DE 17 DE JULHO DE 2015

Dispõe sobre referendo do Termo de Convênio nº. 02/
2015, para Concessão de Empréstimo/Financiamento
Consignado em Folha de Pagamento, firmado entre o
Banco PAN S.A. e o Município de Arapongas.

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

Art. 1º - Fica referendado o Termo de Convênio nº. 02/
2015, para Concessão de Empréstimo/Financiamento
Consignado em Folha de Pagamento, firmado entre o
Banco PAN S.A., instituição financeira, com sede e foro
na Avenida Paulista, nº. 1374, 12º andar, Bela Vista, na
cidade de São Paulo-SP., inscrito no CNPJ sob nº
59.285.411/0001-13, doravante denominado BANCO
PAN e o Município de Arapongas, pessoa jurídica de
direito público interno, inscrito no CNPJ sob nº
76.958.966/0001-06, com sede na Rua Garças, 750 –
centro, neste Município e Comarca, doravante
denominado CONVENENTE, celebram o presente
Convênio, com objetivo de conceder Empréstimo/
Financiamento e Cartão de Crédito consignado em Folha
de Pagamento, aos servidores municipais na forma que
especifica.

Parágrafo Primeiro - Constitui, também, objeto do
presente CONVÊNIO, a transferência e continuidade
das operações e respectivas margens existentes dos
Cartões de Crédito Consignado da carteira do Banco
Cruzeiro do Sul - Em Liquidação Extrajudicial (“BCS”)
cujos créditos foram adquiridos pelo CONVENIADO
em 26 de Abril de 2013, nos termos do Edital de Leilão
publicado no D.O.U de 12 de Abril de 2013 e da Ata e
Recibo de Arrematação de Leilão Público cujas cópias
seguem anexas ao presente CONVÊNIO.

Art. 2º - Em se tratando da modalidade do empréstimo/
financiamento mediante o desconto em folha de
pagamento dos BENEFICIÁRIOS, caberá ao
CONVENENTE:
a) Informar ao BANCO PAN o valor máximo suportável
para desconto da parcela mensal do empréstimo/
financiamento a ser contraída pelo respectivo
BENEFICIÁRIO, respeitadas a legislação e normas
existentes do CONVENENTE;

b) Informar as ocorrências de ruptura ou suspensão da
relação de trabalho dos BENEFICIÁRIOS;
c) Averbar o desconto das parcelas dos empréstimos e/
ou financiamentos concedidos;
d) Repassar ao BANCO PAN os valores debitados dos
BENEFICIÁRIOS, até o dia 10 (dez) de cada mês.
e) O CONVENENTE obriga-se, ainda, a informar ao
Instituto de Previdência Pensões e Aposentadoria dos
Servidores de Arapongas – IPPASA,quando estes se
aposentarem, sobre a existência do(s) empréstimo(s)
financiamento(s) adquirido(s) junto ao BANCO PAN,
informando, ainda, a quantidade das parcelas vincendas,
para que sejam incluídas na folha de pagamento do
referido Instituto de Previdência, que continuará a
promover as averbações e descontos na(s) folha(s) de
pagamento(s) dos BENEFICIÁRIOS, bem como a efetuar
os repasses das verbas em favor do BANCO PAN até a
integral Iiquidação do(s) empréstimo(s)/
financiamento(s) adquirido(s) pelo(s) servidores
BENEFICIÁRIOS.
f) Caso haja a substituição ou alteração dos sistemas
referente ao processamento da folha de pagamento dos
BENEFICIÁRIOS, deverá a CONVENENTE,
independentemente de qualquer ato do BANCO PAN
ou do BENEFICIÁRIO proceder automaticamente à
transferência da autorização para o novo sistema
eventualmente a ser implantado para as operações
relativas a empréstimos pessoais e financiamentos, até
a integral Iiquidação dos débitos junto ao BANCO PAN.

Art. 3º - Em se tratando da modalidade do empréstimo
mediante o desconto em folha de pagamento dos
BENEFICIÁRIOS, em função da utilização do cartão de
crédito “PAN” caberá ao CONVENENTE:
a) - Informar ao BANCO PAN o valor máximo suportável
para desconto dos valores referentes à utilização do
cartão de crédito “PAN” pelos respectivos
BENEFICIÁRIOS;
b) - Averbar os valores disponibilizados pelos Servidores
para composição do limite de crédito do cartão de crédito
“PAN”, devendo comportar, inclusive, aos descontos
decorrentes de sua utilização, observando:
1) - A reserva da margem relativa ao cartão de crédito
“PAN” que deverá ser mantida até manifestação em
contrário do BANCO PAN, de forma expressa. O
respectivo valor deverá ser levado em consideração para
efeito de cálculo de novas margens;
2) - Acatar o desconto mensal equivalente ao pagamento

mínima do cartão, mesmo que este valor seja inferior à
margem consignável anteriormente averbada; e,
3) - Disponibilizar ao BANCO PAN um arquivo retorno
contendo as inconsistências nas inclusões e os
descontos efetivados, bem como o motivo de recusa
dos descontos não efetivados.
c) - Informar as ocorrências de ruptura ou suspensão da
relação de trabalho dos BENEFICIÁRIOS;
d) - Repassar ao BANCO PAN os valores debitados dos
BENEFICIÁRIOS, até o dia 10 (dez) de cada mês.
e) - O CONVENENTE obriga-se ainda, a informar ao
Instituto de Previdência Pensões e Aposentadoria dos
Servidores de Arapongas – IPPASA, os servidores
públicos BENEFICIÁRIOS, quando estes se
aposentarem, sobre a existência de saldo devedor
decorrente da utilização do cartão de crédito de
propriedade do BANCO PAN, para que seja incluído na
folha de pagamento do referido Instituto de Previdência,
que continuará a promover as averbações e descontos
na(s) folha(s) de pagamento(s) dos BENEFICIÁRIO (S)
(bem como efetuar os repasses dos valores relativos
aos saldos devedores já assumidos pelos
BENEFICIÁRIOS, decorrentes da utilização do cartão
de crédito “PAN”, até a efetiva liquidação destes junto
ao BANCO PAN.
f) - Caso haja a substituição ou alteração dos sistemas
referentes ao processamento da folha de pagamento dos
BENEFICIÁRIOS, deverá o CONVENENTE,
independentemente de qualquer ato do BANCO PAN
ou do BENEFICIÁRIO proceder automaticamente à
transferência da autorização para o novo sistema
eventualmente a ser implantado para as operações
relativas a empréstimos pessoais e financiamentos
contraídos através do cartão de crédito “PAN”, até a
integral liquidação dos débitos junto ao BANCO PAN.

Art. 4º - Em se tratando da modalidade do empréstimo/
financiamento mediante o desconto em folha de
pagamento dos BENEFICIÁRIOS, caberá ao BANCO
PAN:
a. Conceder os empréstimos e/ou financiamentos de
bens, observando as taxas convencionadas e normas
legais vigentes na data da contratação dos mesmos e
disponibilizar as importâncias respectivas diretamente
aos BENEFICIÁRIOS ou a terceiros para os casos de
financiamento, mediante autorização do
BENEFICIÁRIO;
b. Colher informações junto ao CONVENENTE do valor
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mensal máximo suportável para desconto em folha de
pagamento do respectivo BENEFICIÁRIO, observando-
se o limite de acordo com a legislação e normas do
CONVENENTE, mediante respectiva autorização do
BENEFICIÁRIO (tomador do empréstimo), entendendo-
se como remuneração Iíquida a remuneração fixa do
servidor, excluídas todas as vantagens de caráter
temporário ou eventuais, deduzida de todos os
descontos legais; Preencher o cadastro, o contrato de
empréstimo e/ou financiamento e outros documentos
necessários em formulário próprio do BANCO PAN;
c. Colher as assinaturas do BENEFICIÁRIO em todos
os documentos necessários a formalização dos
processos de empréstimo e/ou financiamento e
respectivas Notas Promissórias, estas se assim entender
necessárias  pelo BANCO PAN;
d. Providenciar junto ao BENEFICIÁRIO cópia dos
documentos pessoais e comprovante de renda
necessários a instrução do processo de empréstimo e/
ou financiamento;
e. Encaminhar ao CONVENENTE, mensalmente até o
dia 15 (quinze), listagem dos empréstimos/
financiamentos concedidos, juntamente com as
respectivas autorizações para desconto em folha de
pagamento, constando o número de parcelas e valores
correspondentes.

Art. 5º - Em se tratando da modalidade do empréstimo
mediante o desconto em folha de pagamento dos
BENEFICIÁRIOS, em função da utilização do cartão de
crédito “PAN”, caberá ao BANCO PAN:
a - Colher informações junto ao CONVENENTE do valor
mensal máximo suportável para desconto em folha de
pagamento do respectivo BENEFICIÁRIO, observando-
se o limite de acordo com a legislação e normas do
CONVENENTE, mediante respectiva autorização do
BENEFICIÁRIO que solicitar sua adesão ao cartão de
crédito, entendendo-se como remuneração Iíquida a
remuneração fixa do servidor, excluídas todas as
vantagens de caráter temporário ou eventuais, deduzida
de todos os descontos legais;
b - Preencher a proposta de adesão ao cartão de crédito
e demais documentos necessários em formulário próprio
do ao BANCO PAN.
c - Colher as assinaturas dos BENEFICIÁRIOS em todos
os documentos necessários a formalização da adesão
ao cartão de crédito “PAN”;
d - Providenciar junto aos BENEFICIÁRIOS cópia dos
documentos pessoais e comprovante de renda
necessários a correta formalização da adesão ao cartão
crédito “PAN”;
e - Encaminhar ao CONVENENTE, mensalmente até o
dia 15 (quinze) Iistagem com os registros de reserva de
margem consignável, bem como os descontos a serem
efetuados em folha de pagamento, referente a utilização
do cartão de crédito “PAN”.

Art. 6º - O prazo de vigência do convênio será de 36
(trinta e seis) meses a contar da data da assinatura do
presente ato, prorrogáveis automaticamente para mais
24 (vinte e quatro) meses.

Art. 7º – Esta Lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.

Arapongas, 17 de julho de 2015.

ANTONIO JOSE BEFFA

Prefeito

SANDRO J. A. CICERO

Secretário Municipal de Administração

LEI Nº 4.399, DE 17 DE JULHO DE 2015

Dispõe sobre a autorização para dar em Cessão de Uso,
lote de terras de propriedade do Município de
Arapongas, à Comunidade Batista Vida Nova e dá outras
providências.

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

Art. 1º. Fica autorizado o Poder Executivo a celebrar
com a Comunidade Batista Vida Nova, com sede na Rua
Garrincha do Mato-Grosso, nº. 227, Vale das Perobas,
no Município de Arapongas – PR., inscrita no CNPJ sob
nº 18.084.409/0001-07, Termo de Cessão de Uso de Bem
Imóvel, do lote de terras sob o n.º 1/A, da quadra nº 52,
no Jardim Interlagos, com área de 5.000,51 m², a ser
desmembrado do lote 01, da quadra 52, do mesmo Jardim,
conforme matrícula 25.418, do 2º Serviço de Registro de
Imóveis de Arapongas, com as seguintes divisas e
confrontações: “Principiando num marco cravado com
frente para Avenida Taperaçu Cinza, segue confrontando
esta Avenida no rumo SE 7º39’02”, numa distância de
33,6282 m, deste ponto segue desenvolvendo uma curva
na esquina entre a Avenida Taperaçu Cinza e Rua Pato
Bravo do Mato, com raio de 5,00m e comprimento de
7,85m, deste ponto segue confrontando com a Rua Pato
Bravo do Mato no rumo SW 82º20’58”, numa distância
de 122,20m, deste ponto segue confrontando o Lote 62-
A-1, no rumo NW 9º08’44” numa distância de 38,8307 m
e deste ponto segue confrontando com o lote de terras
1, no rumo SW 82º20’58” numa distância de 129,2185m,
até o marco inicial desta descrição.”

Art. 2º. A cessionária edificará no lote cedido, no prazo
de 24 meses, área de 800,00 metros quadrados, destinada
a seu templo religioso e demais dependências, a contar
da data da assinatura do Termo de Cessão de Uso de
Bem Imóvel.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Art. 3º. A cessionária não poderá alterar a finalidade da
edificação implantada, alienar ou ceder a terceiros sob
qualquer hipótese, seja a que título for, o qual implicará
na imediata rescisão da cessão, mediante notificação
do Poder Público e reversão da posse do imóvel e
benfeitorias existentes ao Patrimônio Público Municipal,
sem direito a indenização ou ressarcimento, a qualquer
título, pretexto ou alegação.

Art. 4º. O prazo da Cessão de Uso será por tempo
determinado de 20 (vinte) anos, a contar da publicação
desta Lei, podendo ser renovado, desde que autorizado
pelo Poder Público.

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

Arapongas, 17 de julho de 2015.

ANTONIO JOSE BEFFA

Prefeito

PEDRO DE MARCO JUNIOR

Secretário Municipal de Obras, Transportes e
Desenvolvimento Urbano

LEI Nº 4.401, DE 17 DE JULHO DE 2015

Referenda os Termos de Convênios celebrados, de um
lado, o Município de Arapongas e de outro lado diversas
entidades explicitadas abaixo.

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

Art. 1º - Ficam referendados os Termos de Convênios
ns. 003, 004 e 005/2015, respectivamente, celebrados com
o Município de Arapongas, pessoa jurídica de direito
público, inscrito no CNPJ sob nº 76.958.966/0001-06, com
sede à Rua Garças, 750 – centro, neste Município e
Comarca e as seguintes entidades:

1. Termo de Convênio nº 003/15 – IRMANDADE DA
SANTA CASA DE ARAPONGAS, entidade civil, sem
fins lucrativos, sediada na Rua Calú, 155, Centro, neste
Município e Comarca, inscrita no CNPJ sob nº
75.403.287/0001-08, cuja finalidade é a transferência
voluntária de recursos, para a realização do Programa
Mãe Araponguense, com o objetivo de prestar
assistência para as pacientes obstétricas no pré-parto e
pós-parto, e nas intercorrências obstétricas, bem como
para o recém-nascido.

2. Termo de Convênio nº 004/15 – APAE – Associação
de Pais e Amigos dos Excepcionais de Arapongas,
pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos,
sediada à Rua Harpia, 23 – centro, neste Município e
Comarca, inscrita no CNPJ sob nº 75.411.579/0001-84,
cuja finalidade é a transferência voluntária de recursos,
visando à aquisição de materiais de consumo, uma vez
que a Instituição oferece atendimento nas áreas de
educação, saúde e assistência social.

3. Termo de Convênio nº 005/15 – APAE – Associação
de Pais e Amigos dos Excepcionais de Arapongas,
pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos,
sediada à Rua Harpia, 23 – centro, neste Município e



Comarca, inscrita no CNPJ sob nº 75.411.579/0001-84,
cuja finalidade é a transferência voluntária de recursos,
arrecadados pelo Fundo Municipal para a Infância e
Adolescência – FIA2013/2014, para o projeto
“Aquisição de Materiais de Consumo e equipamentos”,
bem como a promoção da qualidade de vida,
fortalecimento de vínculos familiares e comunitários,
defesa de garantia de direitos das pessoas com
deficiência intelectual.

Parágrafo único: O Município repassará a cada entidade
conveniada, a importância aludida na Cláusula Primeira
dos respectivos Termos de Convênios ora celebrados.

Art. 2º – Os Termos de Convênios terão vigência
estipulada conforme Cláusula dos respectivos Termos,
resguardando-se às partes o direito à realização de
Termos Aditivos sempre que houver necessidade,
conveniência e interesse público.

Art. 3º – Esta Lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.

 Arapongas, 17 de julho de 2015.

ANTONIO JOSE BEFFA

Prefeito

SANDRO J. A. CICERO

Secretário Municipal de Administração

LEI Nº 4.402, DE 17 DE JULHO DE 2015

Referenda o Termo de Convênio nº 003/2015 entre a
Universidade Estadual do Paraná – UNESPAR e o
Município de Arapongas e dá outras providências.

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

Art. 1º - Fica referendado o Convênio nº 003/2015
celebrado entre a Universidade Estadual do Paraná –
UNESPAR e o Município de Arapongas, pessoa jurídica
de direito público, inscrita no CNPJ sob nº 75.323.634/
0001-84, com sede à Av. Minas Gerais, 5021, na cidade
de Apucarana, Estado do Paraná, doravante denominada
UNESPAR  e o Município de Arapongas, pessoa jurídica
de direito público interno, inscrito no CNPJ sob nº
76.958.966/0001-06, com sede à Rua Garças, 750 – centro,
doravante denominado CONCEDENTE, celebram o
presente Convênio, sem vínculo empregatício, com base
na Lei Federal nº 11.788, de 25 de setembro de 2008,
regulamentada pelo Decreto nº 87.497, de 18 de agosto
de 1982, pela Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, pela
Portaria MPOG nº 313, de 14 de setembro de 2007 e pela
Orientação Normativa nº 7, de 30 de outubro de 2008.

Art. 2º – O presente Convênio tem por objetivo propiciar
oportunidade de estágio a alunos da UNESPAR- campus
de Apucarana, visando o aperfeiçoamento técnico
profissional, através de práticas afins com a natureza de
cada curso e promover a integração UNESPAR - campus
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de Apucarana - Comunidade.
Parágrafo Único- Conforme Cláusula Terceira do
presente Convênio, a aceitação de estagiários pela
CONCEDENTE, no recinto de suas instalações ou locais
de atuação não configurará vínculo empregatlcio, pelo
que fica a mesma desobrigada quanto à satisfação de
encargos sociais e trabalhistas .

Art. 3º – A UNESPAR- campus de Apucarana
compromete-se a:
a) Proceder à divulgação das vagas de estágio
encaminhadas pela CONCEDENTE;
b) Verificar se o aluno está regularmente
matriculado e freqüentando as aulas;
c) Reunir-se,  sempre  que  necessário,  com o
representante  da  CONCEDENTE  para  exame de
assuntos atinentes ao estágio.

Art. 4º – A CONCEDENTE compromete-se a:
a) Elaborar o Termo de Compromisso de Estágio
entre a CONCEDENTE e a  UNESPAR  - campus de
Apucarana , atribuindo aos estagiários tarefas
compatíveis com a natureza de seus cursos, de acordo
com as atividades previstas no plano de estágio ,
devendo a CONCEDENTE enviar relatório semestral das
atividades desenvolvidas, artigo  VII, da Lei 11.788/2008;
b) Oferecer condições físicas e materiais
indispensáveis ao desempenho dos estagiários;
c) Fixar escala de atividades e controle de
freqüência;
d) Exercer orientação adequada , visando atender
às necessidades do estágio;
e) Aceitar , em suas dependências , os
supervisores acadêmicos (docentes designados pela
UNESPAR - campus de Apucarana), para trabalhos de
supervisão , avaliação do estágio e outros que se fizerem
necessários;
f) Comunicar à UNESPAR - campus de
Apucarana , através dos supervisores acadêmicos,
qualquer irregularidade na realização do estágio;
g) Proceder à supervisão do estágio , visando atender
as necessidades do estagiário.

Art. 5º –O Convênio vigora por prazo indeterminado, a
partir da data de sua assinatura.

Art. 6º – Esta Lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.

Arapongas, 17  de julho de 2015.

ANTONIO JOSE BEFFA

Prefeito

SANDRO J. A. CICERO

Secretário Municipal de Administração



CONSELHO MUNICIPAL DE POLÍTICA CULTURAL 
ARAPONGAS – PARANÁ 
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