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Extrato de Termo Aditivo
Prefeitura Municipal de Arapongas

Secretaria Municipal de Administração

Processo Administrativo: nº 146/2014.
Ata de Registro de Preço nº 400/2014 – 1º Termo Aditivo
- Apostilamento.
Partes: Município de Arapongas e REDUT DO BRASIL
LTDA - ME, CNPJ nº 01.480.439/0001-21, representado
por EDER AUGUSTO RODRIGUEZ, CPF/MF n°
884.170.699-68.
Objeto: Registro de Preço para aquisição de combustível
Óleo S10 e Agente Líquido Arla 32, em atendimento a
Secretaria Municipal de Administração – SEMAD.
Objeto do Termo Aditivo: Com fundamento na Lei
Federal n° 8.666/93, em incluir à ata acima mencionada,
a Dotação Orçamentária prevista no Orçamento Fiscal
vigente, para fins de adimplemento das obrigações
assumidas na Ata em epígrafe:
Dotação Orçamentária:
Recurso Próprio
12.01 – 154520003.2.050/3.3.90.30.01.04
Fonte de Recurso 000 – 1642
14.01 – 261220003.2.057/3.3.90.30.01.04
Fonte de Recurso 000 – 1824
As demais condições estipuladas na Ata original
permanecem inalteradas.
Tornando sem efeito e desconsiderando a publicação
datada em 22/07/2015.
Modalidade: Pregão nº 114/2014.
Data e assinaturas.

Extrato de Contrato
Prefeitura Municipal de Arapongas

Secretaria de Administração

Processo Administrativo: nº 129/2015.
Contrato: n.º 302, 303, 304 e 305/2015.
Partes: Município de Arapongas e as empresas S.O
ZIOBER E CIA EQUIP. METAL. LTDA. EPP, CNPJ/MF
nº. 10.547.961-0001-74 – COMERCIAL LUANY LTDA,
CNPJ/MF nº 17.116.322/0001-01 – METALURGICA
FLEX FITNESS LTDA ME, CNPJ/MF nº 13.898.616/0001-
73 - MILLA EQUIPAMENTOS METALÚRGICOS LTDA,
CNPJ/MF nº 10.555.495/0001-79.
Objeto: Contratação de empresa especializada para
fornecimento de aparelhos que juntos formam a
academia ao ar livre conforme repasse nº 807124/2014,
em atendimento a Secretaria Municipal de Esporte.

Modalidade: Pregão nº. 103/2015.
Valor: R$ 48.614,00 (quarenta e oito mil seiscentos e
quatorze reais).
Prazo de Vigência: de 12 meses contados à partir de 15/
07/2015.
Foro: Município de Arapongas.
Data e Assinaturas.

PORTARIA nº 239/15, de 21 de julho de 2015

 ANTONIO JOSÉ BEFFA, Prefeito do Município de
Arapongas, Estado do Paraná, no uso de suas
atribuições legais e considerando:
 - o contido na petição protocolada sob o nº 11868/15,
de 17/07/15;

 R E S O L V E:
 Conceder a LUIZ OTAVIO DAVANSO, matrícula nº
84832/2, ocupante do cargo de Fisioterapeuta, Nível 03,
de provimento efetivo, lotado na Secretaria Municipal
de Saúde, 02 (DOIS) ANOS DE LICENÇA PARA
TRATAR DE ASSUNTOS PARTICULARES, de
conformidade com o art. 159 e parágrafos da Lei nº 2.147,
de 06/11/92 (Estatuto dos Servidores Públicos
Municipais), a partir de 23 de julho de 2015.

Arapongas, 21 de julho de 2015.

ANTONIO JOSÉ BEFFA
Prefeito

SANDRO JOSE ANDREASSI CICERO
Secretário Municipal de Administração

LEI Nº. 4.396, DE 07 DE JULHO DE 2015

Dispõe sobre a Elaboração das Diretrizes Orçamentárias
para o exercício de 2016 do Município de Arapongas e
dá outras providências.

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

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º - Ficam estabelecidas, em cumprimento ao
disposto no artigo 165, §2º, da Constituição Federal; no
artigo 4º da Lei Complementar n. 101, de 04 de maio de
2000; e no inciso II do artigo 100 da Lei Orgânica do

Município de Arapongas, as diretrizes orçamentárias do
Município para 2016, compreendendo:
I - metas e prioridades da Administração Pública
Municipal;
II - estrutura e organização dos orçamentos;
III - diretrizes específicas para o Poder Legislativo;
IV - diretrizes gerais para a elaboração e a execução dos
orçamentos do Município e suas alterações;
V - disposições relativas às despesas do Município,
com pessoal e encargos sociais;
VI - disposições sobre alterações na legislação tributária
do Município; e
VII - disposições finais.

Parágrafo único. Integram esta lei os seguintes Anexos:

Anexos:
I – De Riscos Fiscais;
II – De Metas Fiscais;
III - Da Estrutura Orçamentária;
IV - De Programa de Governo;
V - De Ações Prioritárias, Objetivos e Principais Metas
da Administração Pública Municipal;
VI - De Memória de Cálculo das Metas Fiscais de Receita;
VII – Demonstrativo dos Projetos em Andamento

CAPÍTULO I
METAS E PRIORIDADES DA ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA MUNICIPAL

Art. 2º - As metas e prioridades da Administração Pública
Municipal deverão estar em consonância com aquelas
especificadas no Plano Plurianual - PPA - 2014 a 2017,
de acordo com a Lei Orgânica do Município, nos seus
Artigos 113, II e 115.

Art. 3º - Em conformidade com o disposto no §2º do
artigo 165 da Constituição Federal, no artigo 4º da Lei
Complementar n. 101/2000 e no 115, inciso I, da Lei
Orgânica do Município, as metas e prioridades para o
exercício financeiro de 2016 são as especificadas no
Anexo de Metas Anuais, que integra esta lei, as quais
terão precedência na alocação de recursos na Lei
Orçamentária, mas não se constituem em limite à
programação das despesas.

§ 1º - Na elaboração da proposta orçamentária para o
exercício financeiro de 2016 será dada maior prioridade:

I - às políticas de inclusão;
II – à melhoria dos serviços prestados na área social,
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saúde e educação;
III – à modernização da Administração Pública por meio
da utilização da tecnologia da informação, da melhoria
das estruturas físicas e da qualificação permanente dos
servidores;
IV - à austeridade na gestão dos recursos públicos,
visando recuperar a capacidade de investimentos do
Município; e
V - à promoção do desenvolvimento econômico
harmônico e sustentável, preservando o meio ambiente
e a qualidade de vida dos cidadãos.

§ 2º - A execução das ações vinculadas às prioridades e
metas do Anexo a que se refere o caput estará
condicionada à manutenção do equilíbrio das contas
públicas, conforme Anexo de Metas Fiscais que integra
a presente lei.

Art. 4º - Na elaboração do orçamento da Administração
Pública Municipal, em conformidade com o disposto no
artigo 44, da Lei Federal n. 10.257/01, buscar-se-á a
contribuição de toda a sociedade, num processo de
democracia participativa, voluntária e universal.

Art. 5º - O Município de Arapongas viabilizará
atendimento integral às pessoas portadoras de
deficiência e às pessoas idosas em todos os órgãos da
Administração Direta e Indireta, incluindo-as em
políticas públicas voltadas à satisfação de suas
necessidades.

CAPÍTULO II
ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO DOS ORÇAMENTOS

Art. 6º - O projeto de Lei Orçamentária do Município de
Arapongas, relativo ao exercício de 2016, deve assegurar
os princípios de justiça, incluída a tributária, de controle
social e de transparência na elaboração e execução do
orçamento, observando o seguinte:

I - o princípio de justiça social implica assegurar, na
elaboração e na execução do orçamento, projetos e
atividades que possam reduzir as desigualdades entre
indivíduos e regiões do Município, bem como combater
a exclusão social;
II - o princípio de controle social implica assegurar a
todos os cidadãos a participação direta e indireta na
elaboração e acompanhamento do orçamento; e
III - o princípio de transparência implica, além da
observação do princípio constitucional da publicidade,
a utilização dos meios disponíveis para garantir o real
acesso dos munícipes às informações relativas ao
orçamento.

Art. 7º - Para efeito desta lei, entende-se por:

I - programa: o instrumento de organização da ação
governamental que visa à concretização dos objetivos
pretendidos, mensurados por indicadores estabelecidos
no Plano Plurianual;
II - atividade: o instrumento de programação para
alcançar o objetivo de um programa envolvendo um
conjunto de operações que se realizam de modo contínuo
e permanente e das quais resulta um produto necessário

à manutenção da ação de governo;
III – projeto: o instrumento de programação para
alcançar o objetivo de um programa envolvendo um
conjunto de operações, limitadas no tempo, das quais
resulta um produto que concorre para a expansão ou
aperfeiçoamento da ação de governo; e
IV - operação especial: as despesas que não contribuem
para a manutenção das ações de governo das quais não
resultam produto e não geram contraprestação direta
sob a forma de bens ou serviços.

§ 1º - Cada programa identificará as ações necessárias
para atingir seus objetivos sob a forma de atividades,
projetos e operações especiais, especificando os
respectivos valores e metas, bem como as unidades
orçamentárias responsáveis pela realização da ação.
§ 2º - Cada projeto, atividade e operação especial
identificarão a função e a subfunção às quais se
vinculam.

§ 3º - As categorias de programação de que trata esta lei
serão identificados no projeto de lei orçamentária por
programas, atividades, projetos e operações especiais
mediante a indicação de suas metas físicas, sempre que
possível.

Art. 8º - As metas físicas serão indicadas no
desdobramento da programação vinculada aos
respectivos projetos e atividades.

Art. 9º - O Orçamento Fiscal que o Poder Executivo
encaminhará à Câmara Municipal até 30 de setembro de
2015, nos termos do artigo 113, que trata “Do
Orçamento” da Lei Orgânica do Município de
Arapongas, compreenderá a programação dos Poderes
Legislativo e Executivo do Município, seus Órgãos,
Fundação, Fundos Municipais e do Instituto de
Previdência Pensões e Aposentadoria do Servidor de
Arapongas – IPPASA, instituídos e mantidos pela
Administração Pública Municipal, bem como o
Orçamento de Investimento das empresas em que o
município detenha, direta ou indiretamente, a maioria
do capital social com direito a voto.

Art. 10 - O Orçamento Fiscal discriminará a despesa por
unidade orçamentária, detalhada por categoria de
programação em seu menor nível, com as respectivas
dotações, especificando a esfera orçamentária, as
categorias econômicas, os grupos de natureza da
despesa, as modalidades de aplicação, os elementos de
despesa e as fontes de recursos, de conformidade com
a portaria nº. 42 do Ministério do Orçamento e Gestão,
Portaria Interministerial nº. 163, de 4 de maio de 2001,
com alterações posteriores, que trata da natureza da
despesa.

§ 1º - As fontes de recursos previstas poderão ser
alteradas ou nelas serem incluídas novas fontes
exclusivamente pela Secretaria Municipal de Finanças,
mediante publicação de Decreto no Diário Oficial
Eletrônico do Município de Arapongas, através do site
oficial www.arapongas.pr.gov.br, com a devida
justificativa para atender às necessidades de fontes de
execução.

§ 2º - As receitas oriundas de aplicações financeiras
terão as mesmas fontes dos recursos originais.

§ 3º - A Reserva de Contingência prevista no artigo 41
desta lei, será identificada pelo dígito 9 no que se refere
às categorias econômicas, aos grupos de natureza da
despesa, às modalidades de aplicação, aos elementos
de despesa e às fontes de recursos.

Art. 11. - A proposta orçamentária discriminará em
programas de trabalho específicos as dotações
destinadas:
I - à participação em constituição ou ao aumento de
capital de empresas; e,
II - ao pagamento de precatórios judiciais, inclusive o
cumprimento de sentenças judiciais transitadas em
julgado consideradas de pequeno valor.

Parágrafo único. Para atender ao disposto no inciso II
serão considerados os pedidos protocolados até 1º de
julho do presente exercício.

Art. 12. - A mensagem que encaminhará o projeto de lei
orçamentária conterá:

I - o comportamento da arrecadação do exercício anterior;
II - o demonstrativo dos gastos públicos, por órgão, da
despesa efetivamente executada no ano anterior em
contraste com a despesa autorizada;
III - a situação observada no exercício de 2015 em relação
ao limite de que tratam os artigos 18, 19 e 20 da Lei
Complementar n. 101/2000;
IV - o demonstrativo do cumprimento da legislação que
dispõe sobre a aplicação de recursos resultantes de
impostos na manutenção e desenvolvimento do ensino;
V - o demonstrativo do cumprimento do disposto na
Emenda Constitucional nº. 29/2000, que dispõe sobre a
aplicação de recursos resultantes de impostos em
saúde; e
VI - a discriminação da dívida pública total acumulada.

Art. 13. - O projeto de lei orçamentária que o Poder
Executivo encaminhará à Câmara Municipal constituir-
se-á de:

I - texto da lei;
II - quadros orçamentários consolidados;
III - anexo do orçamento fiscal, discriminando a receita e
a despesa na forma definida nesta lei;
IV - anexo do orçamento de investimento a que se refere
o artigo 165, §5º, inciso II, da Constituição Federal, na
forma definida nesta lei; e
V – discriminação da legislação da receita e da despesa
referentes ao orçamento fiscal.

§ 1º - Integrarão o orçamento fiscal todos os quadros
previstos no inciso III do artigo 22, da Lei Federal nº.
4.320, de 17 de março de 1964.

§ 2º - Integrarão o orçamento de investimento, no que
lhe couber, os quadros previstos na mesma lei citada no
parágrafo anterior.

Art. 14. - O orçamento de investimento previsto no artigo



165, §5º, inciso II, da Constituição Federal será
apresentado por empresas em que o Município detenha,
direta ou indiretamente, a maioria do capital social com
direito a voto e terá o custo discriminado segundo a
função e a subfunção.

CAPÍTULO III
DIRETRIZES ESPECÍFICAS PARA O PODER
LEGISLATIVO

Art. 15. - O total da despesa com o pessoal do Poder
Legislativo Municipal, incluídos os subsídios dos
Vereadores e excluídos os gastos com inativos, não
poderá ultrapassar o percentual de 6% (seis por cento),
relativo ao somatório da receita tributária e das
transferências previstas no §5º do artigo 153 e nos
artigos 158 e 159 da Constituição Federal, efetivamente
realizado no exercício anterior.

§ 1º - O duodécimo devido à Câmara Municipal será
repassado até o dia 20 de cada mês, sob pena de crime
de responsabilidade do Prefeito Municipal, conforme
disposto no inciso II, § 2º, do artigo 29-A, da Constituição
Federal.

§ 2º - A despesa total com folha de pagamento do Poder
Legislativo, incluídos os gastos com subsídios dos
Vereadores, não poderá ultrapassar a 70% (setenta por
cento) de sua receita, de acordo com o estabelecido no
§ 1º do artigo 29-A, da Constituição Federal.

Art. 16. - O Poder Legislativo encaminhará ao Poder
Executivo sua proposta orçamentária, para fins de
consolidação, até o dia 31 de julho do corrente ano.

CAPÍTULO IV
DIRETRIZES GERAIS PARA A ELABORAÇÃO E A
EXECUÇÃO DOS ORÇAMENTOS DO MUNICÍPIO E
SUAS ALTERAÇÕES

SEÇÃO I
Diretrizes Gerais

Art. 17. - A elaboração do projeto, a aprovação e a
execução da lei orçamentária de 2016 deverão ser
realizadas de modo a evidenciar a transparência da gestão
fiscal, observado o princípio da publicidade e permitido
o amplo acesso da sociedade a todas as informações
relativas a cada uma dessas etapas; bem como deverão
levar em conta a obtenção dos resultados previstos no
Anexo de Metas Fiscais que integra a presente lei, além
dos parâmetros da Receita Corrente Líquida, visando o
equilíbrio orçamentário-financeiro.

§ 1º - Serão divulgados na Internet, ao menos:

I - pelo Poder Legislativo, no que couberem, os
instrumentos de gestão previstos no caput do artigo 48
da Lei Complementar n. 101, de 4 de maio de 2000.
II - pelo Poder Executivo:
a) a estimativa das receitas de que trata o §3º do artigo
12 da Lei Complementar 101/2000;
b) a proposta de Lei Orçamentária e seus anexos;
c) a Lei Orçamentária Anual; e
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d) as alterações orçamentárias realizadas mediante a
abertura de Créditos Adicionais.

§ 2º - Para o efetivo cumprimento da transparência da
gestão fiscal de que trata o caput deste artigo, o Poder
Executivo, por intermédio da Secretaria Municipal de
Finanças, deverá:
I - manter atualizado o endereço eletrônico, de livre
acesso a todo cidadão, com os instrumentos de gestão
descritos no caput do artigo 48 da Lei Complementar n.
101, de 4 de maio de 2000; e
II – providenciar as medidas previstas no inciso II do
§1o deste artigo a partir da execução da Lei Orçamentária
Anual do exercício de 2015 e nos prazos definidos pela
Lei Complementar n. 101/2000.

Art. 18. - O Poder Executivo deverá elaborar e publicar a
programação financeira e o cronograma de execução
mensal de desembolso, especificado por órgão, nos
termos do artigo 8º, da Lei Complementar n. 101, de 04
de maio de 2000, visando ao cumprimento da meta de
resultado primário estabelecida nesta lei.

§ 1º - A Câmara Municipal de Arapongas deverá enviar
até dez dias após a publicação da Lei Orçamentária, ao
Poder Executivo, a programação de desembolso mensal
para o referido exercício.

§ 2º - O Poder Executivo deverá publicar a programação
financeira e o cronograma de execução mensal de
desembolso até trinta dias após a publicação da Lei
Orçamentária de 2016.

Art. 19. - No prazo previsto no artigo anterior desta lei,
o Poder Executivo deverá publicar as receitas previstas,
desdobradas em metas bimestrais, juntamente com as
medidas de combate à evasão e à sonegação; bem como
as quantidades e valores das ações ajuizadas para
cobrança da dívida ativa e o montante dos créditos
tributários passíveis de cobrança administrativa, nos
termos do artigo 13 da Lei Complementar n°. 101, de 04
de maio de 2000.

Art. 20. - Verificado que ao final do encaminhamento
das informações do sistema de informação municipal do
TCE, que a execução das despesas foi superior à
realização das receitas, o Poder Legislativo e o Poder
Executivo promoverão, por ato próprio e nos montantes
necessários, nos trinta dias subseqüentes, limitação de
empenho e movimentação financeira.

§ 1º - Caso necessário à limitação do empenho das
dotações orçamentárias e da movimentação financeira
para o cumprimento do disposto no artigo 9º da Lei
Complementar n. 101/2000, visando atingir as metas
fiscais previstas no Anexo II desta lei será feita de forma
proporcional ao montante dos recursos alocados para o
atendimento de outras despesas correntes e
Investimentos de cada Poder, excluídas as despesas que
constituem obrigação constitucional ou legal de
execução.

§ 2º - Na hipótese da ocorrência do disposto no caput
deste artigo, o Poder Executivo comunicará ao Poder

Legislativo o montante que caberá a cada um tornar
indisponível para empenho e movimentação financeira.

Art. 21. - Além de observar as demais diretrizes
estabelecidas nesta lei à alocação dos recursos na lei
orçamentária e em seus créditos adicionais, será feita de
forma a propiciar o controle dos custos das ações e a
avaliação dos resultados dos programas de governo.

Art. 22. - As propostas parciais dos Poderes Legislativo
e Executivo, bem como as de seus Órgãos, Fundação,
Fundos Municipais, Instituto de Previdência Pensões e
Aposentadorias do Servidor de Arapongas - IPPASA e
Empresas Públicas serão elaboradas segundo os preços
vigentes no mês de agosto de 2015.

Art. 23. - Os projetos em fase de execução terão prioridade
sobre novos projetos.

Parágrafo único. A programação de novos projetos
dependerá de prévia comprovação de sua viabilidade
técnica e financeira.

Art. 24. - É obrigatória a destinação de recursos para
compor a contrapartida de transferências voluntárias
efetuadas pela União e pelo Estado, bem como de
empréstimos internos e externos e para o pagamento de
sinal, de amortização, de juros e de outros encargos,
observado o cronograma de desembolso da respectiva
operação.

Art. 25. - A Procuradoria Geral do Município encaminhará
à Secretaria de Finanças, até 16 de julho do corrente
ano, a relação dos débitos decorrentes de precatórios
judiciários a serem incluídos na proposta orçamentária
de 2016, devidamente atualizados, conforme determinado
pelo artigo 100, §1o, da Constituição Federal, e
discriminada por grupos de natureza de despesas,
conforme detalhamento constante do artigo 10 desta
lei, especificando:
I - número e data do ajuizamento da ação originária;
II - número do precatório;
III - tipo da causa julgada;
IV - data da autuação do precatório;
V - nome do beneficiário;
VI - valor do precatório a ser pago;
VII - data do trânsito em julgado; e
VIII - número da vara ou comarca de origem.

Art. 26. - A programação de investimento, em qualquer
dos orçamentos integrantes do Projeto de Lei
Orçamentária Anual, deverá apresentar consonância com
as prioridades governamentais incluídas no Plano
Plurianual para o período de 2014 a 2017 e suas alterações
e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias que for aprovada
e sancionada para o exercício de 2016.

Parágrafo único. As obras já iniciadas terão prioridade
na alocação dos recursos para a sua continuidade e/ou
conclusão.

Art. 27. - Na programação da despesa não poderão ser:
I - fixadas despesas sem que estejam definidas as
respectivas fontes de recursos e legalmente instituídas
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as unidades executoras; e
II - incluídas despesas a título de investimentos - Regime
de Execução Especial - ressalvados os casos de
calamidade pública formalmente reconhecida na forma
do artigo 167, §3º, da Constituição Federal.

Art. 28. - Na proposta orçamentária não poderão ser
destinados recursos para atender as despesas, com
ações que não sejam de competência exclusiva do
Município ou comuns ao Município, à União e ao
Estado, ou com ações em que a Constituição Federal
não estabeleça obrigação do Município em cooperar
técnica e/ou financeiramente.

Parágrafo único. Para atender ao disposto no caput
deste artigo, durante a execução orçamentária do
exercício de 2016, o Poder Executivo encaminhará ao
Poder Legislativo projeto de lei para a abertura de Crédito
Adicional Especial.

Art. 29. – O projeto de Lei Orçamentária contemplará
recursos para concessão de auxílios, doações,
transferências e subvenções e contribuições a pessoas
físicas e jurídicas, visando à promoção e
desenvolvimento de ações de caráter assistencial, social,
médico, educacional, cultural, esportivo em
suplementação aos recursos de origem privada aplicados
a esses objetivos.

§ 1º. As entidades que receberem recursos do Tesouro
Municipal deverão prestar contas dos valores recebidos
mediante prestação de contas à Gerência de
Contabilidade (artigo 79, parágrafo único da Constituição
Federal e Resolução n. 03/2006 do Tribunal de Contas
do Estado do Paraná).

§ 2º. Para consecução do proposto neste artigo, fica o
Poder Executivo autorizado a firmar convênios ou
acordos com pessoas jurídicas interessadas na parceria,
observado a existência de lei específica e o disposto
nos artigos 16 a 19 da Lei Federal n. 4.320, de 17 de
março de 1964.

Art. 30. - É vedada a destinação de recursos públicos
para instituições ou entidades privadas que não tornem
suas contas acessíveis à sociedade civil.
Art. 31. - As receitas diretamente arrecadadas por Órgãos,
Fundação, Fundos Municipais e do Instituto de
Previdência Pensões e Aposentadoria do Servidor de
Arapongas - IPPASA, instituídos e mantidos pelo Poder
Público Municipal, bem como pelas Empresas Públicas
e Sociedades de Economia Mista em que o Município,
direta ou indiretamente, detenha a maioria do capital
social com direito a voto respeitado suas peculiaridades
legais, serão programadas de acordo com as seguintes
prioridades:

I - custeios administrativo e operacional, inclusive com
pessoal e encargos sociais;
II - pagamento de amortização, juros e encargos da dívida;
III - contrapartida das operações de crédito; e
IV - garantia do cumprimento dos princípios
constitucionais, em especial no que se refere ao ensino
fundamental e à saúde e ao disposto nos artigos 38 e 39

desta lei.

Parágrafo único. Somente depois de atendidas as
prioridades supra arroladas poderão ser programados
recursos para atender a novos investimentos.

Art. 32. - O Poder Executivo continuará implementando
em 2016, de forma integrada com o Poder Legislativo, o
sistema de Controle Interno de que trata o artigo 54 da
Lei Orgânica do Município.

Parágrafo único. O controle de custos e a avaliação de
resultados previstos nos artigos 4º, inciso I, alínea “e”,
e 50, §3º, da Lei Complementar n. 101, de 4 de maio de
2000, serão realizados pelo sistema de Controle Interno
referido no caput deste artigo, conjunta ou isoladamente
com a Secretaria Municipal de Finanças, se necessário.

Art. 33. - Fica o Poder Executivo - Administração Direta
e Indireta e, respeitadas as demais prescrições
constitucionais e nos termos da Lei nº. 4.320/64,
autorizado a abrir créditos adicionais suplementares até
o valor correspondente a 10% (dez por cento) do valor
geral do orçamento fixado para o Poder Executivo e/ou
Entidades, mediante a utilização de recursos
provenientes de anulação parcial ou total de dotações.

Art. 34. - Fica o Poder Executivo, nos termos do inciso V,
do art. 167, da Constituição Federal, e artigos 7º, 42 e
inciso I do art. 43, da Lei Federal nº. 4.320/64, autorizados
a abrir Crédito Adicional - Superávit Financeiro, por
Fonte de Recursos.

Parágrafo único - Entende-se por Superávit Financeiro
a diferença positiva entre o ativo financeiro e o passivo
financeiro, apurada por Fonte de Recursos, em 31 de
dezembro de 2015.

Art. 35. - Fica o Poder Executivo, nos termos do inciso V,
do art. 167, da Constituição Federal, e artigos 7º, 42 e
inciso II do art. 43, da Lei Federal nº. 4.320/64, autorizados
a abrir Crédito Adicional - Excesso de Arrecadação, por
Fonte de Recursos.

Parágrafo único - Entende-se por Excesso de
Arrecadação o recebimento de recursos não previstos
na Lei Orçamentária de 2016 e a diferença positiva entre
a receita prevista na Lei Orçamentária de 2016 e a receita
efetivamente realizada, por Fonte de Recursos.

Art. 36. - Fica o Poder Executivo, nos termos do inciso
VI, do art. 167, da Constituição Federal, na Instrução nº.
233/2008 - DCM e no Acórdão nº. 768/08 - Tribunal Pleno,
autorizados a abrir Crédito Adicional - Transposição/
Remanejamento/ Transferência até o limite de 10% (dez
por cento), por modalidade de alteração, do total da
despesa fixada para o Poder Executivo.
§ 1º Entende-se por Transposição a realocação de
recursos entre programas de trabalho, dentro de um
mesmo órgão, mesma categoria econômica da despesa
e mesma fonte de recursos.

§ 2º Entende-se por Remanejamento a realocação de
recursos entre órgãos, dentro da mesma fonte de

recursos, independente da categoria econômica da
despesa.

§ 3º Entende-se por Transferência a realocação de
recursos entre categorias econômicas da despesa,
dentro do mesmo órgão, mesmo programa de trabalho e
mesma fonte de recursos.

Art. 37. - Fica o Poder Executivo autorizado a realizar
operações de crédito até o limite estabelecido pela
legislação em vigor.

Art. 38. - Fica o Poder Executivo autorizado a utilizar os
recursos vinculados à conta de reserva de contingência,
nas situações previstas no artigo 5º, inciso III da LRF, e
artigo 8º da Portaria Interministerial 163 de 04 de maio de
2001.

Art. 39. – Fica o Poder Executivo autorizado a firmar
convênio, termo de parceria, contrato de gestão ou outro
instrumento, com associações de estudantes
universitários de Arapongas, para subsidiar
financeiramente o transporte de estudantes
universitários do Municí2016pio.

SEÇÃO II
Diretrizes Específicas do Orçamento Fiscal

Art. 40. - O orçamento fiscal estimará as receitas efetivas
e potenciais de recolhimento centralizado do Tesouro
Municipal e fixará as despesas dos Poderes Legislativo
e Executivo bem como as de seus Órgãos, Autarquias,
Fundação e Fundos Municipais, de modo a evidenciar
as políticas e programas de governo, respeitados os
princípios da unidade, da universalidade, da anualidade
e da exclusividade.

Art. 41. - É vedada a realização de operações de crédito
que excedam o montante das despesas de capital,
ressalvadas as autorizadas mediante créditos adicionais
suplementares ou especiais com finalidade precisa.

Art. 42. - Na estimativa da receita e na fixação da despesa
serão considerados:

I - os fatores conjunturais que possam vir a influenciar
a produtividade;
II - o aumento ou a diminuição dos serviços prestados e
a tendência do exercício; e
III - as alterações tributárias.

Art. 43. - O Município aplicará, no mínimo, 25% (vinte e
cinco por cento) de sua receita resultante de impostos,
compreendida a proveniente de transferências
constitucionais, na manutenção e no desenvolvimento
do ensino, conforme dispõe o artigo 212 da Constituição
Federal, a Emenda Constitucional 14/96 e a Lei Federal
n. 9.424, de 24 de dezembro de 1996.

Art. 44. - O Município aplicará, no mínimo, 15% (quinze
por cento) em ações e serviços públicos de saúde,
conforme disposto no inciso III, do artigo 7o da Emenda
Constitucional n. 29/2000 e no artigo 77, inciso III, do
Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS ANO: VII   Nº: 1488  -  PÁG:05SEXTA-FEIRA - 31/07/2015

Art. 45. – O Poder Executivo tendo em vista a capacidade
financeira do Município, procederá a seleção dos
programas prioritários estabelecidos no Anexo V desta
Lei, a serem incluídos nas propostas orçamentárias para
2016.

Parágrafo único. Os programas constantes do Anexo IV
desta proposta de Lei integrarão o Plano Plurianual 2014/
2017.

Art. 46. - A lei orçamentária conterá Reserva de
Contingência em montante equivalente a até 1% (um
por cento) da Receita Corrente Líquida, destinada à
abertura de créditos adicionais, conforme artigo 8º da
Portaria Interministerial n. 163, de 04 de maio de 2001 e
alterada pela Portaria Interministerial n. 325, de 2001 e
para o atendimento ao disposto no artigo 5º, inciso III,
da Lei Complementar n. 101, de 2000, para atender aos
passivos contingentes e a outros riscos e eventos
fiscais imprevistos.

Art. 47. - A reabertura dos créditos especiais e
extraordinários, conforme o disposto no §2º do art. 167,
da Constituição Federal, será efetivada mediante decreto
do Poder Executivo.

SEÇÃO III
Diretrizes Específicas do Orçamento de Investimento

Art. 48. - O orçamento fiscal destinará recursos mediante
projetos específicos às empresas que compõem o
orçamento de investimento.

Art. 49. - O orçamento de investimento das Empresas
Públicas e Sociedades de Economia Mista terá sua
despesa totalizada por empresa, ficando seu programa
de trabalho destacado por projeto e/ou atividade
segundo a mesma classificação funcional programática
adotada nos demais orçamentos.

Art. 50. - Não se aplicam às empresas integrantes do
orçamento de investimento as normas gerais da Lei
Federal n. 4.320/64, no que concerne ao regime contábil,
à execução do orçamento e ao demonstrativo de
resultados.

§ 1º. - Excetua-se do disposto neste artigo a aplicação,
no que lhe couber, dos artigos 109 e 110 da Lei Federal
n. 4.320/64, para as finalidades a que se destinam.

§ 2º. - Os desembolsos com aquisição de direitos do
ativo imobilizado serão considerados investimento nos
termos da Lei n. 6.404, de 15 de dezembro de 1976, e da
Lei n. 9.457, de 5 de maio de 1997.

§ 3º. - A mensagem que encaminhar a proposta
orçamentária anual à Câmara Municipal será
acompanhada de demonstrativos que informem os
montantes dos orçamentos globais de cada uma das
entidades referidas neste artigo com o detalhamento das
fontes que financiarão suas despesas.

SEÇÃO IV
Diretrizes Específicas do Orçamento da Seguridade

Social

Art. 51. - O orçamento da seguridade social
compreenderá as dotações destinadas a atender às ações
de saúde, previdência e assistência social; obedecerá
ao disposto nos artigos 194 a 204 da Constituição
Federal e 133 a 143 da Lei Orgânica do Município e
contará, dentre outros, com recursos provenientes:

I - das contribuições sociais previstas
constitucionalmente;
II - do orçamento fiscal; e
III - das demais receitas diretamente arrecadadas pelos
órgãos, fundos e entidades que integram,
exclusivamente, este orçamento.

Parágrafo único. Os recursos para atender às ações de
que trata este artigo obedecerão aos valores
estabelecidos no orçamento fiscal.

CAPÍTULO V
DISPOSIÇÕES RELATIVAS ÀS DESPESAS DO
MUNICÍPIO COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
E OUTRAS DESPESAS CORRENTES, COM BASE NA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA.

Art. 52. - As despesas com pessoal e encargos sociais
serão fixadas observando-se o disposto nas normas
constitucionais aplicáveis - Lei Complementar n. 101,
de 04 de maio de 2000; Lei Federal n. 9.717, de 27 de
novembro de 1998; e da legislação municipal em vigor.

Art. 53. - O reajuste salarial dos servidores públicos
municipais deverá observar a previsão de recursos
orçamentários e financeiros constante na Lei
Orçamentária de 2016, em categoria de programação
específica observada o limite do inciso III do artigo 20,
da Lei Complementar n. 101, de 04 de maio de 2000.

Art. 54. - Os poderes Legislativo e Executivo, na
elaboração de suas propostas orçamentárias, terão como
base de cálculo para fixação da despesa com pessoal e
encargos sociais a folha de pagamento de 2015, projetada
para o exercício, considerando os eventuais acréscimos
legais, inclusive revisão geral, a serem concedidos aos
servidores públicos municipais. Alterações de planos
de carreira e admissões para preenchimento de cargos,
sem prejuízo do disposto nos artigos 18 e 19 da Lei
Complementar n. 101/2000, observado o contido no
inciso II, do art. 37 da Constituição Federal.

Parágrafo único. Para atender ao disposto no caput
deste artigo serão observados os limites estabelecidos
na Emenda Constitucional n. 25, de 14 de fevereiro de
2000, e na Lei Complementar n. 101/2000.

Art. 55. - No exercício financeiro de 2016, observado o
disposto no artigo 169 da Constituição Federal, somente
poderá ser admitidos servidores se:
I - existirem cargos vagos a preencher;
II - houver vacância, após 31 de agosto de 2015, dos
cargos ocupados;
III - houver prévia dotação orçamentária suficiente para
o atendimento da despesa; e

IV - forem observados os limites previstos nesta Lei,
ressalvado o disposto no artigo 22, inciso IV, da Lei
Complementar n. 101/2000.

Parágrafo primeiro. A criação de cargos, empregos e
funções somente poderão ocorrer depois de atender ao
disposto neste artigo, no artigo 169, §1o, incisos I e II,
da Constituição Federal; e nos artigos 16 e 17 da Lei
Complementar n. 101/2000.

Parágrafo segundo. Fica autorizado o Município de
Arapongas a implementar Programa de Demissão
Voluntária – PDV, através de legislação específica.

Art. 56. - No exercício de 2016, a realização de serviço
extraordinário, quando a despesa houver excedido 95%
(noventa e cinco por cento) dos limites referidos nesta
Lei, somente poderá ocorrer quando destinada ao
atendimento de relevantes interesses públicos que
ensejam situações emergenciais de risco ou de prejuízo
para a sociedade.

Parágrafo único. A autorização para a realização de
serviço extraordinário, no âmbito do Poder Executivo, é
de exclusiva competência do Prefeito do Município.

Art. 57. - A proposta orçamentária assegurará recursos
para a capacitação e desenvolvimento dos servidores
municipais, visando o seu aprimoramento e treinamento,
conforme programa de trabalho específico.

Art. 58. - O disposto no §1º, do artigo 18 da Lei
Complementar n. 101/2000, aplica-se exclusivamente para
fins de cálculo do limite da despesa total com pessoal,
independentemente da legalidade ou da validade dos
contratos.

Parágrafo único. Não se consideram como substituição
de servidores e empregados públicos, para efeito do
caput, os contratos de terceirização relativos à execução
indireta de atividades, que simultaneamente:

I – sejam acessórias, instrumentais ou complementares
aos assuntos que constituem área de competência legal
do órgão ou entidade, na forma de regulamento;
II – não sejam inerentes a categorias funcionais
abrangidas por plano de cargos do quadro de pessoal
do órgão ou entidade, salvo expressa disposição legal
em contrário, ou quando se tratar de cargo ou categoria
extinta, total ou parcialmente; e
III – não caracterizem relação direta de emprego.

CAPÍTULO VI
DISPOSIÇÕES SOBRE ALTERAÇÕES NA
LEGISLAÇÃO
TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO

Art. 59. - Ocorrendo alterações na legislação tributária
em vigor, decorrentes de lei aprovada até o término deste
exercício que implique acréscimo em relação à estimativa
de receita constante do projeto de lei orçamentária, fica
o Poder Executivo autorizado a proceder aos devidos
ajustes na execução orçamentária, observadas as normas
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previstas na Lei Federal n. 4.320, de 17 de março de
1964.

Art. 60. - Os tributos poderão ser corrigidos
monetariamente segundo a variação estabelecida pelo
IPCAE-IBGE ou outro indexador que venha a substituí-
lo.

Art. 61. - O Imposto sobre a Propriedade Predial e
Territorial Urbana – IPTU, o Imposto sobre Serviços de
Qualquer Natureza – ISSQN e a Taxa de Licença de 2016,
terão desconto de 10% (dez por cento) do valor lançado
para pagamento em cota única, conforme data de
vencimento específico e desconto de 7% (sete por cento)
do valor lançado, em um segundo vencimento, também
em cota única a ser fixada pelo Executivo.

Art. 62 - Na previsão da receita para o exercício financeiro
de 2016 serão observados os incentivos e os benefícios
fiscais estabelecidos pelas leis municipais que
concedem isenções e incentivos à industrialização,
conforme detalhado no Anexo II – Metas Fiscais -
Demonstrativo da Estimativa e Compensação da
Renúncia de Receita.

Art. 63. - Os valores apurados nos artigos 60 e 61 desta
lei serão considerados na estimativa da receita de 2016,
nas respectivas rubricas orçamentárias.

Art. 64. - O Município de Arapongas implantará/
implementará o PROREFIS – Programa de
Refinanciamento Fiscal de Arapongas, visando ao
refinanciamento dos tributos municipais, por meio de
lei específica.
CAPÍTULO VII
DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 65. - Os valores das metas fiscais, anexas, devem
ser vistos como indicativo e, para tanto, ficam admitidas
variações de forma a acomodar a trajetória que as
determine até o envio da proposta orçamentária de 2016
ao Legislativo Municipal.

Parágrafo único. Ficam automaticamente revistas as
previsões dos resultados orçamentário, nominal e
primário, em conformidade com os valores previstos e
fixados na proposta de Lei Orçamentária Anual de 2016.

Art. 66. - Para os efeitos do disposto no artigo 16 da Lei
Complementar n. 101/2000, as especificações nele
contidas integrarão o processo administrativo de que
trata o artigo 38 da Lei n. 8.666, de 21 de junho de 1993 e
suas alterações, bem como os procedimentos de
desapropriação de imóveis urbanos a que se refere o
§3º do artigo 182 da Constituição Federal.

Art. 67. - Para efeito do disposto no artigo 42 da Lei
Complementar n. 101/2000:

I - considera-se contraída a obrigação no momento da
formalização do contrato administrativo ou instrumento
congênere; e,
II - no caso de despesas relativas à prestação de serviços
já existentes e destinados à manutenção da

administração pública, consideram-se compromissadas
apenas as prestações cujo pagamento deva se verificar
no exercício financeiro, observado o cronograma
pactuado.

Art. 68. Cabe à Secretaria Municipal de Finanças/
Diretoria de Finanças a responsabilidade pela
coordenação da elaboração orçamentária de que trata
esta lei.

Parágrafo único. A Secretaria Municipal de Finanças
determinará sobre:

I - o calendário das atividades para a elaboração dos
orçamentos;
II - a elaboração e a distribuição do material que compõe
as propostas parciais do orçamento anual dos Poderes
Legislativo e Executivo do Município, seus Órgãos,
Fundações, Fundos, do Instituto de Previdência Pensões
e Aposentadoria do Servidor de Arapongas - IPPASA e
Sociedades de Economia Mista; e
III - as instruções para o devido preenchimento das
propostas parciais dos orçamentos de que trata esta lei.

Art. 69. - Todas as receitas realizadas e despesas
efetuadas pela Administração Direta, pela Fundação e
pelos Fundos Municipais integrantes do orçamento
fiscal, incluída as diretamente arrecadadas, serão
devidamente classificadas e contabilizadas no sistema
informatizado, no mês em que ocorrer o respectivo
ingresso.

Art. 70. - São vedados quaisquer procedimentos, pelos
ordenadores de despesas, que possibilitem a execução
destas sem a comprovada e suficiente disponibilidade
de dotação orçamentária.

Parágrafo único. Serão registrados, no âmbito de cada
órgão, todos os atos e fatos relativos à gestão
orçamentário-financeira efetivamente ocorrida sem
prejuízo das responsabilidades e providências derivadas
da inobservância do caput deste artigo.

Art. 71. - A Secretaria Municipal de Finanças divulgará,
no prazo de vinte dias após a publicação da Lei
Orçamentária Anual, o Quadro de Detalhamento da
Despesa – QDD, especificando-o por atividades,
projetos e operações especiais em cada unidade
orçamentária contidos no orçamento fiscal e demais
normas para a execução orçamentária.

Art. 72. - Os recursos decorrentes de emendas que
ficarem sem despesas correspondentes ou alterem os
valores da receita orçamentária, poderão ser utilizados
mediante créditos suplementares e especiais com prévia
e específica autorização legislativa, nos termos do §8º
do art. 166, da Constituição Federal.

Art. 73. – Em cumprimento ao disposto no artigo 16, §3º,
da Lei Complementar nº. 101/2000, fica considerada como
despesa de caráter irrelevante, aquela cujo montante
seja de até R$ 30.000,00 (trinta mil reais) no ano.

Art. 74. - Esta lei entrará em vigor na data de sua

publicação, revogadas as disposições em contrário.

Arapongas, 07 de julho de 2015.

ANTONIO JOSE BEFFA
Prefeito

EVANDRO POCHWATKA
Secretário Municipal de Finanças
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 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS  

Lei de Diretrizes Orçamentárias 
Anexo de Metas Fiscais 

Evolução do Patrimônio Líquido 
Ano LDO: 2016 

Lei nº 4396, de 07 de julho de 2015      

AMF - Demonstrativo IV (LRF, art.4º, §2º, inciso III) R$ 1,00 

Patrimônio Líquido 2014 % 2013 % 2012 % 

Patrimônio/Capital 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 

Reservas 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 

Resultado Acumulado 245.350.333,37 100,00 % 227.445.486,24 100,00 % 181.437.667,03 100,00 % 

TOTAL 245.350.333,37 100,00 % 227.445.486,24 100,00 % 181.437.667,03 100,00 % 

 

FONTE: Sistema null Unidade Responsável   

Data Emissão: 30/abr/2015 Hora de emissão:  15:26 

Nota Explicativa: 
 

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS  

Lei de Diretrizes Orçamentárias 
Anexo de Metas Fiscais 

Origem e Aplicação dos Recursos Obtidos com Alienação de Ativos 
Ano LDO: 2016 

Lei nº 4396, de 07 de julho de 2015     

AMF - Demonstrativo V (LRF, art.4º, §2º, inciso III)   Valores R$ 

Receitas Realizadas 2014 2013 2012 

(a) (b) (c) 

RECEITAS DE CAPITAL (I) 33.616,96 52.976,81 3.543.054,58 

     Alienação de Bens Móveis 261,00 0,00 261.990,00 

     Alienação de Bens Imóveis 33.616,96 52.976,81 3.281.064,58 

Total 33.616,96 52.976,81 3.543.054,58 

Despesas Executadas 2014 2013 2012 

(d) (e) (f) 

APLICAÇÃO ALIENAÇÃO DE BENS (II) 0,00 984.445,98 3.805.290,89 

      DESPESAS DE CAPITAL 0,00 984.445,98 3.805.290,89 

           Investimentos 0,00 984.445,98 3.805.290,89 

           Inversões Financeiras 0,00 0,00 0,00 

           Amortização da Dívida 0,00 0,00 0,00 

      DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA 0,00 0,00 0,00 

           Regime Geral da Previdência 0,00 0,00 0,00 

           Regime Próprio dos Servidores 0,00 0,00 0,00 

Total 0,00 984.445,98 3.805.290,89 

Saldo Financeiro 
(g) = ((Ia-IId) + h) (h) = ((Ib-IIe) + i) (i) = (Ic-IIf) 

411.248,98 377.632,02 1.309.101,19 

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM Unidade Responsável: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS 

Data Emissão: 30/abr/2015 Hora de emissão:  16:30 
 

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS  

Lei de Diretrizes Orçamentárias 
Anexo de Metas Fiscais 

Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência dos Servidores 
Ano LDO: 2016 

Lei nº 4396, de 07 de julho de 2015      

AMF - Demonstrativo VI (LRF, art.4º, §2º, inciso IV, alínea "a") R$ 1,00 

RECEITAS 2012 2013 2014 

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I) 9.699.400,90 8.717.248,28 13.195.839,00 

   RECEITAS CORRENTES 9.699.400,90 8.717.248,28 13.195.839,00 

      Receita de Contrib. dos Segurados 0,00 0,00 0,00 

         Pessoal Civil 0,00 0,00 0,00 

         Pessoal Militar 0,00 0,00 0,00 

      Outras Receitas de Contribuições 4.453.004,58 5.509.481,96 6.481.827,00 
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      Receita Patrimonial 4.118.798,87 718.085,10 5.546.118,00 

      Receita de Serviços 0,00 0,00 0,00 

      Outras Receitas Correntes 1.127.597,45 2.489.681,22 1.167.894,00 

         Compensação Prev. RGPS para RPPS 0,00 0,00 0,00 

         Outras Receitas Correntes 1.127.597,45 2.489.681,22 1.167.894,00 

   RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 

      Alienação de Bens, Dir. e Ativos 0,00 0,00 0,00 

      Amortização de Empréstimos 0,00 0,00 0,00 

      Outras Receitas de Capital 0,00 0,00 0,00 

      (-) DEDUÇÕES DA RECEITA 0,00 0,00 0,00 

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) 5.099.312,32 9.673.788,03 0,00 

   RECEITAS CORRENTES 5.099.312,32 9.673.788,03 0,00 

      Receita de Contribuições 0,00 0,00 0,00 

         Patronal 0,00 0,00 0,00 

            Pessoal Civil 0,00 0,00 0,00 

            Pessoal Militar 0,00 0,00 0,00 

         Cobertura de Déficit Atuarial 0,00 0,00 0,00 

         Regime de Déb. e Parcelamentos 0,00 0,00 0,00 

      Receita Patrimonial 0,00 0,00 0,00 

      Receita de Serviços 0,00 0,00 0,00 

      Outras Receitas Correntes 5.099.312,32 9.673.788,03 0,00 

   RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 

   (-) DEDUÇÕES DA RECEITA 0,00 0,00 0,00 

TOTAL RECEITAS PREV. (III) = (I+II) 14.798.713,22 18.391.036,31 13.195.839,00 

DESPESAS 2012 2013 2014 

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) 
(IV) 

4.765,00 5.593,00 0,00 

   ADMINISTRAÇÃO 0,00 0,00 0,00 

      Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 

      Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 

   PREVIDÊNCIA 4.765,00 5.593,00 0,00 

      Pessoal Civil 0,00 0,00 0,00 

      Pessoal Militar 0,00 0,00 0,00 

      Outras Despesas Previdenciárias 4.765,00 5.593,00 0,00 

         Compensação Prev. RGPS para RPPS 0,00 0,00 0,00 

         Outras Despesas Previdenciárias 4.765,00 5.593,00 0,00 

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(V) 0,00 0,00 0,00 

   ADMINISTRAÇÃO 0,00 0,00 0,00 

      Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 

      Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 

TOTAL DESPESAS PREV. (VI) = (IV+V) 4.765,00 5.593,00 0,00 

RESULTADO PREV. (VII) = (III-VI) 14.793.948,22 18.385.443,31 13.195.839,00 

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO  
DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR 

2012 2013 2014 

TOTAL DOS APORTES PARA RPPS 4.295.419,48 752.180,88 8.340.231,00 

   Plano Financeiro 3.700.000,00 0,00 0,00 

      Recursos Cobertura Insuf. Finan. 3.700.000,00 0,00 0,00 

      Recursos para Formação de Reserva 0,00 0,00 0,00 

      Outros Aportes para o RPPS 0,00 0,00 0,00 

   Plano Previdenciário 595.419,48 752.180,88 8.340.231,00 

      Recursos Cobertura Déficit Finan. 0,00 0,00 0,00 

      Recursos Cobertura Déficit Atuar. 0,00 0,00 0,00 

      Outros Aportes para o RPPS 595.419,48 752.180,88 8.340.231,00 

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS 0,00 0,00 0,00 

BENS E DIREITOS DO RPPS 50.115,81 55.708,81 0,00 
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 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS  

Lei de Diretrizes Orçamentárias 
Anexo de Metas Fiscais 

Estimativa e Compensação da Renúncia de Receita 
Ano LDO: 2016 

AMF - Demonstrativo VII (LRF, art. 4°, § 2°, inciso V) 
   

R$ 1,00 

TRIBUTO MODALIDADE SETORES/ PROGRAMAS/ BENEFICIÁRIO 
RENÚNCIA DE RECEITA PREVISTA 

COMPENSAÇÃO 
2016 2017 2018 

IPTU DO EX Anistia Lei Municipal n. 2768/2001, 2778/2001 e 
2921/2002 

235.000,00 235.000,00 235.000,00 Recastramento dos imóveis urbanos e 
atualização da planta de valores 
Recastramento dos imóveis urbanos e 
atualização da planta de valores 

ITBI DO EX Anistia Leis Municipais 500.000,00 500.000,00 500.000,00 Idem 

Idem 

ISS DE EXE Anistia Leis Municipais 510.000,00 510.000,00 500.000,00 Idem 

Idem 

TAXAS 
DIVERSAS 

Anistia Leis Municipais 174.800,00 174.800,00 174.800,00 iDEM 

iDEM 

SERVIÇOS 
DIVERSOS 

Anistia Leis Municipais 73.560,00 73.560,00 73.560,00 Idem 

Idem 

MULTAS E 
JUROS 

Anistia Leis Municipais 534.500,00 534.500,00 535.400,00 Idem 

Idem 

DIVIDA 
ATIVA 

Anistia Leis Municipais 387.800,00 387.800,00 387.800,00 Idem 

Idem 

IPTU DO EX Outros Benefícios Lei Municipal nº 2768/2001, 2778/2001 e 
2921/2002 

1.900.000,00 1.975.000,00 2.050.000,00 Recadastramento dos imóveis urbanos e 
atualização da planta de valores 
Recadastramento dos imóveis urbanos e 
atualização da planta de valores 

ISS DO EXE Outros Benefícios Lei Municipal nº 2768/2001, 2778/2001 e 
2921/2002 

250.000,00 250.000,00 250.000,00 idem 

idem 

SERVIÇOS 
DIVERSOS 

Outros Benefícios Lei Municipal nº 2768/2001, 2778/2001 e 
2921/2002 

100.645,00 100.645,00 100.645,00 idem 

idem 

MULTAS E 
JUROS 

Outros Benefícios Lei Municipal nº 2768/2001, 2778/2001 e 
2921/2002 

135.040,00 135.040,00 135.040,00 idem 

idem 

DIVIDA 
ATIVA 

Outros Benefícios Lei Municipal nº 2768/2001, 2778/2001 e 
2921/2002 

72.700,00 75.800,00 75.700,00 idem 

idem 

TAXAS 
DIVERSAS 

Outros Benefícios Lei Municipal nº 2768/2001, 2778/2001 e 
2921/2002 

3.209.660,00 3.456.510,00 3.466.510,00 idem 

idem 

Total 8.083.705,00 8.408.655,00 8.484.455,00   

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM Unidade Responsável: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS 

Data Emissão: 30/04/2015 Hora Emissão: 30/04/2015 13:24 

Nota Explicativa: 
 em atendimento ao previsto no artigo 14, inciso I da Lei Complementar nº 101/2000 o montante da previsão de renúncia será considerada na estimativa da receita na Lei de Diretrizes Orçamentárias e não afetará 
as metas de resultados fiscais previsto no anexo. Diante da vigência do Código Tributário das leis que concediam os benefícios fiscais foram revogadas, exceto as Leis nºs 2.768/2001, 2.778/2001 e 2.921/2002. 
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Prefeitura Municipal de Arapongas - PR 

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 

ANEXO DE METAS FISCAIS 

MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO 
2016 

Lei nº 4396, de 07 de julho de 2015 
AMF - Demonstrativo 8 (LRF, art. 4°, § 2°, inciso V) 

EVENTO Valor Previsto 2016 

   Aumento Permanente da Receita   3.000.000,00  

   (-) Transferências Constitucionais   -   

   (-) Transferências ao FUNDEB   -   

   Saldo Final do Aumento Permanente de Receita (I)   3.000.000,00  

   Redução Permanente da Despesa(II)   -   

   Margem Bruta (III) = (I + II)   3.000.000,00  

   Saldo Utilizado da Margem Bruta (IV)   1.500.000,00  

      Novas DOCC   1.500.000,00  

      Novas DOCC geradas por PPP   -   

   Margem Líquida de Expansão de DOCC (V) = (III-IV)   1.500.000,00  
FONTE: Secretaria de Finanças 

NOTA EXPLICATIVA: foram consideradas todas as despesas correntes efetuadas por este município como obrigatórias e de 
caráter continuado. Eis que, ou se referem às despesas de pessoal, ou das custeios indispensáveis ao suporte por ela desenvolvidas.  

 
 

Prefeitura Municipal de Arapongas - PR  

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS   

ANEXO DE RISCOS FISCAIS    

DEMONSTRATIVO DE RISCOS FISCAIS E PROVIDÊNCIAS  

2016    

Lei nº 4396, de 07 de julho de 2015   

LRF, art 4º, § 3º    

RISCOS FISCAIS  PROVIDÊNCIAS  

Descrição Valor Descrição Valor 

    

TOTAL  TOTAL  

    

FONTE: Secretaria de Finanças    

    

Não houve movimentação no período de 2016   

 

MUNICÍPIO DE ARAPONGAS - PR 

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 

 DEMONSTRATIVO DOS PROJETOS EM ANDAMENTO NA DATA DE ENVIO DO PROJETO DE LEI DA LDO 2016 
2016 

Lei nº 4396, de 07 de julho de 2015 
CÓDIGO DO 
PROJETO / 

ATIVIDADE  EM 
2015 

DESCRIÇÃO 
UNIDADE 
MEDIDA 

 PREVISÃO   EXECUÇÃO   SALDO  

 Quantidade   Valor   Quantidade   Valor   Quantidade   Valor  

1.012 
Serviços de reforma e pintura nas Unidades Básicas de Saúde - São 
Bento, Petropolis, Bandeirantes, Columbia e Ulisses Guimaraes.  

m² 100,00 319.318,71 97.93% 312.729,82        2.07% 6.582,89 

  

Construção de uma Unidade de Saúde em alvenária no conjunto residencial 
Araucária 

m² 100,00 845.832,32 88.17% 745.832,32 11.83% 100.000,00 

Reforma e Ampliação do Centro Cultural, localizado na praça Julio 
Junqueira 

m² 100,00 106.571,79 98.38% 104.855,43 1.62% 1.716,36 

1.034 Reforma e prejeto eletrico excutivo do Cine Teatro Maua m² 100,00 168.578,06 97.04% 163.592.22 2.96% 4.985.84 

1.017 
Ampliação cozinha e cobertura do pátio da Escola Municipal Antonio 
Moraes de Barros. 

m² 100,00 148.882,36 99.22% 147.723,32 0.78% 1.159.04 

1.033 
Execução de rede de drenagem  das Ruas Macuquinho Serrano, Juriti Roxo 
e Inhambu Relogio - alto da Boa Viista                                                               

metros 100,00 55.832,55 95.00% 53.040,92 5.00% 2.791,63 

1.012 Reforma, regularização e Construção da Unidade de Saúde - setor de 
epidemiologia  

m² 100,00 95.640,27 0.00 0.00 0.00 0.00 
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS 
Estado do Paraná 

 
LEI N° 4396, de 07 de julho de 2015  

 
ANEXO IV 

PROGRAMAS DE GOVERNO 
 

PROGRAMA 000 – PROGRAMA COM ENCARGOS ESPECIAIS 
Objetivos: despesas que não contribuem para a manutenção das ações de governo, das quais não resulta um produto e não 
geram contraprestação direta sob a forma de bens e serviços. 
PROGRAMA 001 – AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO 
Objetivos: garantir a estrutura da Câmara Municipal as condições necessárias para legislar sobre matérias de competência do 
município, bem como exercer as atribuições de fiscalização e controle dos atos do poder executivo, em consonância com os 
preceitos constitucionais, lei orgânica e seu regimento interno. 
PROGRAMA 002 – EDIFICAÇÔES DE PRÓPRIOS PÚBLICOS 
Objetivos: desenvolver ações relacionadas à construção, ampliação e reforma dos bens municipais. 
PROGRAMA 003 – PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO 
Objetivos: manutenção e desenvolvimento das atividades dos diversos órgãos da administração municipal. 
PROGRAMA 004 – DESENVOLVIMENTO, APOIO SOCIAL E COMUNITÁRIO 
Objetivos: repassar recursos às entidades sem fins lucrativos, aprovadas pelos respectivos conselhos, para garantir as 
políticas de promoção de inclusão da cidadania. 
PROGRAMA 005 – ASSESSORAMENTO JURÍDICO E DEFESA DO CONSUMIDOR 
Objetivos: desenvolver atividades voltadas ao atendimento das necessidades dos consumidores no tocante à proteção e 
informação de seus interesses econômicos, seus diretos e deveres, com vistas à melhoria do mercado de consumo. 
PROGRAMA 006 – CONSTITUIÇÃO E AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESA 
Objetivos: integralizar capital na Companhia de Desenvolvimento de Arapongas - CODAR. 
PROGRAMA 007 – GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL 
Objetivos: planejar, executar, manter e aprimorar o sistema de gestão da política de assistência social. 
PROGRAMA 008 – APOIO, ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO A CRIANÇA, AO ADOLESCENTE, A FAMÍLIA, AOS 
PORTADORES DE DEFICIÊNCIA E AO IDOSO 
Objetivos: melhorar a qualidade de vida da criança, do adolescente, da família, dos portadores de deficiência, do idoso, 
promovendo a articulação dos serviços públicos municipais e também com as políticas estaduais e federais. 
PROGRAMA 009 – PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB 
Objetivos: qualificar a atenção básica através de programas de saúde da família e outros investimentos de procedimentos e 
ações de assistência básica tipicamente municipal. 
PROGRAMA 010 – PROGRAMA DE COMBATE A DENGUE 
Objetivos: reduzir a incidência da dengue pelo controle do Aedes aegypti. 
PROGRAMA 011 – PROGRAMA DE SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS 
Objetivos: implementar e qualificar a atenção à saúde da população. 
PROGRAMA 012 – SERVIÇO DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E OUTROS 
Objetivos: promover o atendimento e encaminhamento dos quadros de urgência/emergência. 
PROGRAMA 013 – PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR  
Objetivos: atender as necessidades nutricionais dos alunos durante a sua permanência em sala de aula, contribuindo para o 
crescimento, o desenvolvimento, a aprendizagem e o rendimento escolar dos estudantes, bem como promover a formação de 
hábitos alimentares saudáveis. 
PROGRAMA 014 – EXPANSÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 
Objetivos: valorização dos profissionais e a manutenção da Educação Básica – FUNDEB 
PROGRAMA 015 – MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA  
Objetivos: viabilizar ações que visem melhoria do ensino fundamental e da educação infantil 
PROGRAMA 016 – PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR 
Objetivos: garantir o acesso e a permanência nos estabelecimentos escolares dos alunos do ensino público, estadual e 
municipal, na área urbana e rural. 
PROGRAMA 017 – AUXÍLIO FINANCEIRO PARA BOLSAS DE ESTUDO 
Objetivos: capacitação de professores e funcionários contribuindo para sua formação, visando o desenvolvimento das 
atividades profissionais.  
PROGRAMA 018 – EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS  
Objetivos: dar oportunidades para alfabetização de jovens e adultos, voltada para a cidadania e redução das desigualdades 
sociais. 
PROGRAMA 019 – MUNICIPALIZAÇÃO DA CULTURA 
Objetivos: promover ações voltadas as atividades artístico culturais e a memória histórica, através de eventos e 
desenvolvimento de projetos. 
PROGRAMA 020 – AQUISIÇÃO DE TERRENOS 
Objetivos: promover a instalação de novos empreendimentos industriais a fim de qualificar a oferta de trabalho e emprego, 
além de ampliar a geração de renda, bem como destinar terrenos à abertura de ruas, praças e outros. 
PROGRAMA 021 – URBANIZAÇÃO DAS ÁREAS PÚBLICAS 
Objetivos: realizar ações que visem a construção, revitalização e manutenção de parques, praças, jardins e áreas de lazer do 
município. 
PROGRAMA 022 – IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS HABITACIONAIS 
Objetivos: desenvolver política habitacional, visando a solução do déficit habitacional e desenvolvendo ações que facilitem o 
acesso à moradia para a população de baixa renda, oferecendo a necessária qualidade de vida. 
PROGRAMA 023 – GESTÃO AMBIENTAL 
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Objetivos: preservação do meio ambiente, evitando a sua agressão e degradação adotando áreas verdes de infraestrutura 
requerida. 
PROGRAMA 024 – PROGRAMA FORÇA RURAL 
Objetivos: realizar ações que visem à pavimentação e a conservação das estradas rurais do município 
PROGRAMA 025 – PAVIMENTAÇÃO, URBANIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS 
Objetivos: realizar ações que visem à pavimentação e a conservação da malha viária do município com galerias pluviais e 
drenagem. 
PROGRAMA 026 – MELHORAR AS CONDIÇÕES DO TRÁFEGO URBANO E RURAL 
Objetivos: promover ações que visem à melhoria do trânsito no município, proporcionando segurança e modernização no 
tráfego. 
PROGRAMA 027 – AMPLIAR E RESTAURAR A REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 
Objetivos: manter a rede de iluminação pública nas vias urbanas e nos logradouros públicos em perfeita condições de 
funcionamento, proporcionando aos moradores segurança e melhores condições de tráfego noturno. 
PROGRAMA 028 – COMBATE A EROSÃO C/ DRENAGEM URBANA E GALERAIS PLUVIAS 
Objetivos: realizar ações que visem à abertura e adequação das galerias de águas pluviais 
PROGRAMA 029 – SEGURANÇA PÚBLICA 
Objetivos: implementar as ações de policiamento no município necessárias à proteção da comunidade. 
PROGRAMA 030 – PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS – COMPRA DIRETA 
Objetivos: dar apoio aos agricultores familiares por meio da compra de seus produtos.  
PROGRAMA 031 – PRIORIAZAÇÃO DOS DIREITOS DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA 
Objetivos: Atender a criança e adolescente priorizando a educação, saúde, assistência, esporte e lazer e cultura  
PROGRAMA 032 – PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL 
Objetivos: Implantar e implementar conjunto de ações intersetoriais para garantir a oferta e o acesso aos alimentos para a 
população, promovendo a nutrição e a saúde e o desenvolvimento econômico-social local e regional. 
PROGRAMA 033 – PROGRAMA DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 
Objetivos: realizar ações socioassistenciais continuados de Proteção Social Básica do SUAS, nas seguintes modalidades: 
serviço de proteção e atendimento integral à família – PAIF, serviço de convivência e fortalecimento de vínculos e serviço de 
proteção social básica no domicílio para pessoas com deficiência e idosas. 
PROGRAMA 034 – PROGRAMA DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 
Objetivos: realizar ações socioassistenciais continuados de Proteção Social Especial de média e alta complexidade do SUAS, 
nas seguintes modalidades: serviço de proteção e atendimento especializado a famílias e indivíduos – PAEFI, serviço de  
especializado em abordagem social, de proteção social a adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa de 
liberdade de assistida (LA) e de prestação de serviços à comunidade (PSC), de proteção social especial para pessoas com 
deficiência, idosos (as) e suas famílias, especializado para pessoas em situação de rua, acolhimento institucional e em família 
acolhedora e de proteção em situações de calamidades públicas e de emergências. 
PROGRAMA 035 – PROGRAMA DE ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PBF - IGD 
Objetivos: realizar ações de: gestão de condicionalidades; gestão de benefícios; acompanhamento das famílias beneficiárias 
do PBF e dos Programas Remanescentes, em especial aquelas em situação de maior vulnerabilidade social;  cadastramento 
de novas famílias, atualização e revisão dos dados contidos no CadÚnico referentes aos cidadãos ali residentes; 
implementação de programas complementares ao PBF, considerados como ações desenvolvidas segundo o perfil e as 
demandas das famílias beneficiárias do PBF, e atuando no apoio às famílias beneficiárias nas áreas de: 
a) alfabetização e educação de jovens e adultos; 
b) capacitação profissional; 
c) geração de trabalho e renda; 
d) acesso ao microcrédito produtivo orientado; e 
e) desenvolvimento comunitário e territorial, dentre outras. 
PROGRAMA 036 – INCLUSÃO DIGITAL – INFRAESTRUTURA PARA CIDADE DIGITAL 
Objetivos: Imprescindível nos dias atuais a completa integração dos diversos setores da administração pública, visando 
redução de custo e possibilitando a maximização de investimentos para o contribuinte possa ter  a máxima qualidade dos 
serviços que necessita. 
PROGRAMA 9999 – RESERVA DE CONTINGÊNCIA 
Objetivos: reserva para cobertura de passivos contingentes e outros riscos fiscais imprevistos. 
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS 
Estado do Paraná 

 
LEI N° 4396, de 07 de julho de 2015  

 
ANEXO IV 

PROGRAMAS DE GOVERNO 
 

PROGRAMA 000 – PROGRAMA COM ENCARGOS ESPECIAIS 
Objetivos: despesas que não contribuem para a manutenção das ações de governo, das quais não resulta um produto e não 
geram contraprestação direta sob a forma de bens e serviços. 
PROGRAMA 001 – AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO 
Objetivos: garantir a estrutura da Câmara Municipal as condições necessárias para legislar sobre matérias de competência do 
município, bem como exercer as atribuições de fiscalização e controle dos atos do poder executivo, em consonância com os 
preceitos constitucionais, lei orgânica e seu regimento interno. 
PROGRAMA 002 – EDIFICAÇÔES DE PRÓPRIOS PÚBLICOS 
Objetivos: desenvolver ações relacionadas à construção, ampliação e reforma dos bens municipais. 
PROGRAMA 003 – PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO 
Objetivos: manutenção e desenvolvimento das atividades dos diversos órgãos da administração municipal. 
PROGRAMA 004 – DESENVOLVIMENTO, APOIO SOCIAL E COMUNITÁRIO 
Objetivos: repassar recursos às entidades sem fins lucrativos, aprovadas pelos respectivos conselhos, para garantir as 
políticas de promoção de inclusão da cidadania. 
PROGRAMA 005 – ASSESSORAMENTO JURÍDICO E DEFESA DO CONSUMIDOR 
Objetivos: desenvolver atividades voltadas ao atendimento das necessidades dos consumidores no tocante à proteção e 
informação de seus interesses econômicos, seus diretos e deveres, com vistas à melhoria do mercado de consumo. 
PROGRAMA 006 – CONSTITUIÇÃO E AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESA 
Objetivos: integralizar capital na Companhia de Desenvolvimento de Arapongas - CODAR. 
PROGRAMA 007 – GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL 
Objetivos: planejar, executar, manter e aprimorar o sistema de gestão da política de assistência social. 
PROGRAMA 008 – APOIO, ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO A CRIANÇA, AO ADOLESCENTE, A FAMÍLIA, AOS 
PORTADORES DE DEFICIÊNCIA E AO IDOSO 
Objetivos: melhorar a qualidade de vida da criança, do adolescente, da família, dos portadores de deficiência, do idoso, 
promovendo a articulação dos serviços públicos municipais e também com as políticas estaduais e federais. 
PROGRAMA 009 – PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB 
Objetivos: qualificar a atenção básica através de programas de saúde da família e outros investimentos de procedimentos e 
ações de assistência básica tipicamente municipal. 
PROGRAMA 010 – PROGRAMA DE COMBATE A DENGUE 
Objetivos: reduzir a incidência da dengue pelo controle do Aedes aegypti. 
PROGRAMA 011 – PROGRAMA DE SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS 
Objetivos: implementar e qualificar a atenção à saúde da população. 
PROGRAMA 012 – SERVIÇO DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E OUTROS 
Objetivos: promover o atendimento e encaminhamento dos quadros de urgência/emergência. 
PROGRAMA 013 – PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR  
Objetivos: atender as necessidades nutricionais dos alunos durante a sua permanência em sala de aula, contribuindo para o 
crescimento, o desenvolvimento, a aprendizagem e o rendimento escolar dos estudantes, bem como promover a formação de 
hábitos alimentares saudáveis. 
PROGRAMA 014 – EXPANSÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 
Objetivos: valorização dos profissionais e a manutenção da Educação Básica – FUNDEB 
PROGRAMA 015 – MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA  
Objetivos: viabilizar ações que visem melhoria do ensino fundamental e da educação infantil 
PROGRAMA 016 – PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR 
Objetivos: garantir o acesso e a permanência nos estabelecimentos escolares dos alunos do ensino público, estadual e 
municipal, na área urbana e rural. 
PROGRAMA 017 – AUXÍLIO FINANCEIRO PARA BOLSAS DE ESTUDO 
Objetivos: capacitação de professores e funcionários contribuindo para sua formação, visando o desenvolvimento das 
atividades profissionais.  
PROGRAMA 018 – EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS  
Objetivos: dar oportunidades para alfabetização de jovens e adultos, voltada para a cidadania e redução das desigualdades 
sociais. 
PROGRAMA 019 – MUNICIPALIZAÇÃO DA CULTURA 
Objetivos: promover ações voltadas as atividades artístico culturais e a memória histórica, através de eventos e 
desenvolvimento de projetos. 
PROGRAMA 020 – AQUISIÇÃO DE TERRENOS 
Objetivos: promover a instalação de novos empreendimentos industriais a fim de qualificar a oferta de trabalho e emprego, 
além de ampliar a geração de renda, bem como destinar terrenos à abertura de ruas, praças e outros. 
PROGRAMA 021 – URBANIZAÇÃO DAS ÁREAS PÚBLICAS 
Objetivos: realizar ações que visem a construção, revitalização e manutenção de parques, praças, jardins e áreas de lazer do 
município. 
PROGRAMA 022 – IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS HABITACIONAIS 
Objetivos: desenvolver política habitacional, visando a solução do déficit habitacional e desenvolvendo ações que facilitem o 
acesso à moradia para a população de baixa renda, oferecendo a necessária qualidade de vida. 
PROGRAMA 023 – GESTÃO AMBIENTAL 
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Objetivos: preservação do meio ambiente, evitando a sua agressão e degradação adotando áreas verdes de infraestrutura 
requerida. 
PROGRAMA 024 – PROGRAMA FORÇA RURAL 
Objetivos: realizar ações que visem à pavimentação e a conservação das estradas rurais do município 
PROGRAMA 025 – PAVIMENTAÇÃO, URBANIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS 
Objetivos: realizar ações que visem à pavimentação e a conservação da malha viária do município com galerias pluviais e 
drenagem. 
PROGRAMA 026 – MELHORAR AS CONDIÇÕES DO TRÁFEGO URBANO E RURAL 
Objetivos: promover ações que visem à melhoria do trânsito no município, proporcionando segurança e modernização no 
tráfego. 
PROGRAMA 027 – AMPLIAR E RESTAURAR A REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 
Objetivos: manter a rede de iluminação pública nas vias urbanas e nos logradouros públicos em perfeita condições de 
funcionamento, proporcionando aos moradores segurança e melhores condições de tráfego noturno. 
PROGRAMA 028 – COMBATE A EROSÃO C/ DRENAGEM URBANA E GALERAIS PLUVIAS 
Objetivos: realizar ações que visem à abertura e adequação das galerias de águas pluviais 
PROGRAMA 029 – SEGURANÇA PÚBLICA 
Objetivos: implementar as ações de policiamento no município necessárias à proteção da comunidade. 
PROGRAMA 030 – PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS – COMPRA DIRETA 
Objetivos: dar apoio aos agricultores familiares por meio da compra de seus produtos.  
PROGRAMA 031 – PRIORIAZAÇÃO DOS DIREITOS DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA 
Objetivos: Atender a criança e adolescente priorizando a educação, saúde, assistência, esporte e lazer e cultura  
PROGRAMA 032 – PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL 
Objetivos: Implantar e implementar conjunto de ações intersetoriais para garantir a oferta e o acesso aos alimentos para a 
população, promovendo a nutrição e a saúde e o desenvolvimento econômico-social local e regional. 
PROGRAMA 033 – PROGRAMA DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 
Objetivos: realizar ações socioassistenciais continuados de Proteção Social Básica do SUAS, nas seguintes modalidades: 
serviço de proteção e atendimento integral à família – PAIF, serviço de convivência e fortalecimento de vínculos e serviço de 
proteção social básica no domicílio para pessoas com deficiência e idosas. 
PROGRAMA 034 – PROGRAMA DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 
Objetivos: realizar ações socioassistenciais continuados de Proteção Social Especial de média e alta complexidade do SUAS, 
nas seguintes modalidades: serviço de proteção e atendimento especializado a famílias e indivíduos – PAEFI, serviço de  
especializado em abordagem social, de proteção social a adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa de 
liberdade de assistida (LA) e de prestação de serviços à comunidade (PSC), de proteção social especial para pessoas com 
deficiência, idosos (as) e suas famílias, especializado para pessoas em situação de rua, acolhimento institucional e em família 
acolhedora e de proteção em situações de calamidades públicas e de emergências. 
PROGRAMA 035 – PROGRAMA DE ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PBF - IGD 
Objetivos: realizar ações de: gestão de condicionalidades; gestão de benefícios; acompanhamento das famílias beneficiárias 
do PBF e dos Programas Remanescentes, em especial aquelas em situação de maior vulnerabilidade social;  cadastramento 
de novas famílias, atualização e revisão dos dados contidos no CadÚnico referentes aos cidadãos ali residentes; 
implementação de programas complementares ao PBF, considerados como ações desenvolvidas segundo o perfil e as 
demandas das famílias beneficiárias do PBF, e atuando no apoio às famílias beneficiárias nas áreas de: 
a) alfabetização e educação de jovens e adultos; 
b) capacitação profissional; 
c) geração de trabalho e renda; 
d) acesso ao microcrédito produtivo orientado; e 
e) desenvolvimento comunitário e territorial, dentre outras. 
PROGRAMA 036 – INCLUSÃO DIGITAL – INFRAESTRUTURA PARA CIDADE DIGITAL 
Objetivos: Imprescindível nos dias atuais a completa integração dos diversos setores da administração pública, visando 
redução de custo e possibilitando a maximização de investimentos para o contribuinte possa ter  a máxima qualidade dos 
serviços que necessita. 
PROGRAMA 9999 – RESERVA DE CONTINGÊNCIA 
Objetivos: reserva para cobertura de passivos contingentes e outros riscos fiscais imprevistos. 
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DECRETO Nº 662/15, DE 30 DE JULHO DE 2015 
 

Dispõe sobre Abertura de Crédito Adicional 
Suplementar, no orçamento do Município de 
Arapongas, para o exercício de 2015 e a ajustar as 
programações estabelecidas no Plano Plurianual 
2014 a 2017 no Anexo I da Lei nº. 4.329, de 
18/12/2014 e no Anexo V da Lei 4.330, de 18/12/2014 - 
Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2015. 
 

ANTONIO JOSÉ BEFFA, PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS, usando de suas atribuições legais, 

 

D  E  C  R  E  T  A: 

 

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizando a abrir no orçamento-programa do Município de Arapongas, para 

o exercício de 2015, com base nos incisos II e IV, do art. 4º, da Lei Municipal  nº. 4.340, de 18 de dezembro de 2014, Crédito 

Adicional Suplementar no valor de R$ 140.875,00 (cento e quarenta mil e oitocentos e setenta e cinco reais): 

 

 10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

 10.04 – Manutenção e Desen.do Ensino Educação Infantil 

123650015.2.046/4.4.90.52.00 – Equipamentos e Material Permanente ...................................................................... R$ 140.875,00 

 Fonte de Recurso 136 

    

  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 I,  da Lei Federal nº. 4.320, de 17/03/1964, o superávit financeiro do exercício de 

2014 das fontes de recursos abaixo especificadas: 

 

:FONTE DE RECURSO ESPECIFICAÇÃO VALOR 

136 Programa PAR-TD-Equip.Cozinha Esc.Mun.e Creches 140.875,00 

 

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

provenientes de superávit financeiro constante do artigo 2º do presente decreto,  o montante das despesas e parte das metas 

físicas programadas para o exercício de 2015 nas ações orçamentárias estabelecida no Anexo I da Lei nº. 4.329, de 18/12/2014 do 

Plano Plurianual 2014 a 2017, ficam re-programadas na forma abaixo descrita: 

 
ORGÃO: 10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

CÓDIGO                    ESPECIFICAÇÃO UNIDADE  2014 2015 2016 2017 

04 UNIDADE: MANUTENÇÃO E 
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO -  
EDUCAÇÃO INFANTIL 

     

12 FUNÇÃO: EDUCAÇÃO      

365 SUBFUNÇÃO: EDUCAÇÃO INFANTIL      

0015 PROGRAMA: EXPANSÃO E 
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO 
BASICA 

     

2.046 Atividade: Manutenção dos Serviços da 
Educação Infantil 

     

 Fonte de Recurso 136 - Valor Suplem.      

 4.4.90.52.00 – Equip .Mat. Permanente R$ 1,00 - 140.875 - - 

 Principais serviços e ou produtos      

0012 Manter os serviços da Educação Infanitl Outros 

Produtos 

- 01 - - 

 Houve aumento na meta física      

 

 Art. 4º - Face abertura de Crédito Adicional Suplementar a que se refere o art. 1º, com recursos provenientes 

de superávit financeiro 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 2015 nas atividades orçamentárias 

estabelecida no  Anexos V  da Lei nº. 4.330, de 18/12/2014, da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2015, ficam re-programadas na 

forma abaixo descrita: 
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ORGÃO: 10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

CÓDIGO                    ESPECIFICAÇÃO UNIDADE  2015 

04 UNIDADE: MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO 
ENSINO -  EDUCAÇÃO INFANTIL 

  

12 FUNÇÃO: EDUCAÇÃO   

365 SUBFUNÇÃO: EDUCAÇÃO INFANTIL   

0015 PROGRAMA: EXPANSÃO E DESENVOLVIMENTO DA 
EDUCAÇÃO BASICA 

  

2.046 Atividade: Manutenção dos Serviços da Educação Infantil   

 Fonte de Recurso 136 - Valor Suplem.   

 4.4.90.52.00 – Equip .Mat. Permanente R$ 1,00 140.875 

 Principais serviços e ou produtos   

0012 Manter os serviços da Educação Infanitl Outros Produtos 01 

 Houve aumento na meta física   

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

 

Arapongas, 30 de julho de 2015. 

 

 

EVANDRO POCHWATKA 

Secretário Municipal de Finanças 

ANTONIO JOSE BEFFA 

Prefeito 
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Estado do Paraná 
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