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DE ADMINISTRAÇÃO                        ATOS DO PODER EXECUTIVO

EDIÇÃO DE HOJE: 30 PÁGINASANO: VII     Nº: 1397    PÁG: 01

     DIÁRIO OFICIAL
             PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGAS

QUINTA-FEIRA - 19/03/2015

ERRATA
PORTARIA  nº. 085/15, de 20 de fevereiro de 2015

Onde se lê: Responder, cumulativamente, pela Secretaria
Municipal de Administração, no período de 23/02 a 14/
03/15.

Leia-se: Responder, cumulativamente, pela Secretaria
Municipal de Administração, no período de 23/02 a 24/
03/15.

Arapongas, 16 de março de 2015.

ANTONIO JOSÉ BEFFA
Prefeito

Extrato de Autorização de Fornecimento
Prefeitura Municipal de Arapongas

Secretaria Municipal de Segurança Alimentar  e
Nutricional

Processo Administrativo: nº 316/2014.
Modalidade: Pregão nº 235/2014
Partes: Município de Arapongas e HYGIEL COMÉRCIO
DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP..
Objeto: Registro de Preços para futuras aquisições de
dispenser para sabonete para  atender à Secretaria.
Prazo de Entrega: 10 (dez) dias, contados da data de
solicitação.
Vigência da ata: 12 (doze) meses contados a partir de
06.01.2015.
Valor de autorização de fornecimento: R$ 115,00 (Cento
e quinze reais).
Data: 28.01.2015.
Assinaturas.

Extrato de Autorização de Fornecimento
Prefeitura Municipal de Arapongas

Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e
Turismo

Processo Administrativo: nº 317/2014.
Modalidade: Pregão nº 236/2014.
Partes: Município de Arapongas e MISTER MICRO
PARANÁ LTDA.
Objeto: Registro de Preços para futura e eventual
aquisição de equipamentos de telefonia para atender
todas as Secretarias Municipais..
Prazo de Entrega: 15 (quinze) dias, contados da data de
solicitação.
Vigência da ata: 12 (doze) meses contados a partir de
11.12.2014.
Valor de autorização de fornecimento: R$ 192,00 (Cento
e noventa e dois reais).
Data: 10.02.2015
Assinaturas.

PORTARIA  nº. 105/15, de 17 de Março de 2015

NATALIA  RAGUSA ROCHA CORTEZ, Secretária de
Administração em exercício do Município de Arapongas,
Estado do Paraná, no uso de suas atribuições, à vista
do contido na petição protocolada sob n°. 3390 de
12.03.2015, e considerando:

- o disposto na Lei n°. 8069/90 (Estatuto da Criança e do
Adolescente) ;
- decisão Administrativa contida no Processo nº.
0013199, de 01.08.2013 (situação análoga);

R E S O L V E:
DECLARAR, que no período de 19 de fevereiro e de 26
de fevereiro a 09 de março de 2015, a empregada pública
JOSIANE DOS SANTOS PEREIRA, matrícula nº. 10939-
8/1, ocupante do emprego de Agente Comunitário de
Saúde, do Programa Saúde da Família - PSF, lotado na
Secretaria Municipal de Saúde, afastou-se de suas
atividades laborais, para acompanhar tratamento de
saúde de filho menor.

Arapongas, 17 de março de 2015.

NATALIA   RAGUSA  ROCHA  CORTEZ
Secretária Municipal de Administração em exercício

MARIA  MARTA TANNOURI GARBIN
Diretora de Recursos Humanos
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  
DIRETORIA  DE RECURSOS HUMANOS

PPRREEFFEEIITTUURRAA DDOO MMUUNNIICCÍÍPPIIOO DDEE AARRAAPPOONNGGAASS
                                  Estado do Paraná 

DECRETO nº. 164/15, de 12 de março de 2015.

ANTONIO JOSÉ BEFFA, Prefeito do Município de Arapongas, 
Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, a vista da Lei Municipal nº. Lei nº. 
3.276, de 13 de abril de 2006, e alterações posteriores; 
         
     - Considerando o contido no Decreto regulamentar nº. 758/09 de 26 de 
outubro de 2009;  
  

RESOLVE:

Designar, a partir de 06 de março de 2015, ODAIR JACINTO DE 
SOUZA, matrícula nº. 89044/1, ocupante do cargo de Guarda Municipal � GM 2, de 
provimento efetivo, lotado na Secretaria Municipal de Segurança Pública e Trânsito,  para 
atuar como Agente de Trânsito,  devidamente capacitado e habilitado, conforme segue: 

AGENTE NOME RG 
ODAIR Odair Jacinto de Souza 6.954.876-8 

Arapongas, 12 de março de 2015. 

                           ANTONIO JOSÉ BEFFA 
                                          Prefeito 

               ANTONIO APARECIDO DE OLIVEIRA 
 Secretário Municipal de Segurança Pública e Trânsito 
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PPRREEFFEEIITTUURRAA  DDOO  MMUUNNIICCÍÍPPIIOO  DDEE  AARRAAPPOONNGGAASS  
Estado do Paraná 

DECRETO Nº 182/15, DE 18 DE MARÇO 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 V, do art. 4º, da Lei Municipal  nº. 4.340, de 18 de dezembro de 2014, Crédito Adicional 
Suplementar no valor de R$ 87.049,49 (oitenta e sete mil, quarenta e nove reais e quarenta e nove centavos): 

 

  10.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
  10.04 - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-Educação Infantil 
123650015.2.046/3.3.90.30.00 – Material de Consumo............................................................................ ...................... R$ 122,34 
 Fonte de Recurso 140 
                             4.4.90.52.00 – Equipamentos e Material Permanente............................................................. ........... R$ 86.927,15 
 Fonte de Recurso 140 
   
  Art. 2º - Para dar cobertura ao crédito autorizado no artigo anterior, serão utilizados como recursos, na forma do disposto no 
inciso II, § 1º, do artigo 43  da Lei Federal nº. 4.320, de 17/03/1964, proveniente do provável excesso de arrecadação do exercício de 2015 
da fonte de recurso abaixo especificada: 
 

:FONTE DE RECURSO ESPECIFICAÇÃO VALOR 
140 Termo de Compr.PAR 201401258 - Equip.Creche 87.049,49 

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

excesso de arrecadação constante do artigo 2º do  presente decreto,  o montante das despesas e parte da meta física programada para o 
exercício de 2015 nas ações orçamentárias estabelecidas nos Anexos I e II 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 140      
 3.3.90.30.00 - Material de Consumo R$  -     122,34 - - 
 4.4.90.52.00 - Equip.Material Permanente R$ - 86.927,15 - - 
 Principais serviços e ou produtos      
0011 Adquirir mobiliário e materiais permanentes Outros 

Produtos 
 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 Houve aumento da meta física      
 

Art. 4º - Face abertura de Crédito Adicional Suplementar a que se refere o art. 1º, com recursos proveniente de excesso de 
arrecadação constante do artigo 2º e em razão dos ajustes efetuados através do artigo 3º do presente Decreto, o montante das despesas 
e parte das metas físicas programadas para o exercício de 2015 nas atividades orçamentárias estabelecidas nos  Anexos II, V e VI da Lei 
nº. 4.330, de 18/12/2014, da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2015, ficam re-programadas na forma abaixo descrita: 

 

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 141   
 3.3.90.30.00 - Material de Consumo R$  122,34 
 4.4.90.52.00 - Equip.Material Permanente R$ 86.927,15 
 Principais serviços e ou produtos   
0011 Adquirir mobiliário e materiais permanentes Outros Produtos 01 
 Houve aumento da meta física   

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

 

Arapongas, 18 de março de 2015. 
 
 

EVANDRO POCHWATKA 
Secretário Municipal de Finanças 

ANTONIO JOSE BEFFA 
Prefeito 
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Anexo do Decreto nº 182/15

DEMONSTRATIVO DO EXCESSO DE ARRECADAÇÃO
Controle da Receita para 2015

No Mês Acumulado No Mês Acumulado

Janeiro 0,00 0,00

Fevereiro 0,00 0,00

Marco 0,00 0,00 87.049,49 87.049,49

Abril 0,00

Maio 0,00

Junho 0,00

Julho 0,00

Agosto 0,00  

Setembro 0,00

Outubro 0,00

Novembro 0,00

Dezembro 0,00 0,00

0,00 87.049,49

0,00

0,00

87.049,49

Cálculo da Taxa de Incremento ( r ):

r = 1.Período de 2015     x 100 = 87.049,49 x 100 = 0,0000%

1. Período de 2014 0,00

r =

0,00 x 0,0000% -                           

0,00 + -                           0,00

Receita Prevista para 2014 p/ Fonte de Recurso 140 -                           

Menos:
87.049,49

0,00 87.049,49

Provável Excesso de Arrecadação................................................................... 87.049,49

Arapongas, 16 de março de 2015

                                                                                                        ANTONIO JOSE BEFFA

                                                                                                                       Prefeito

Arrecadação do 2. Período de 2014:....

Arrecadação do 1. Período de 2015:....

0% - 100 =0% de 2014

1 - Arrecadação 1. Período de 2015.................................

2 - Arrecadação 2. Período de 2015.................................

Unidade Gestora: Adminstração Direta

ESTADO DO PARANÁ

Prefeitura do Município de Arapongas

Arrecadação no Exercício de 2014

TOTAL................................

Arrecadação no Exercício de 2015

Arrecadação do 1. Período de 2014:....
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PPRREEFFEEIITTUURRAA  DDOO  MMUUNNIICCÍÍPPIIOO  DDEE  AARRAAPPOONNGGAASS  
Estado do Paraná 

 

 

 

 
 

 
 

DECRETO Nº 183/15, DE 18 DE MARÇO DE 2015 
 
 

Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional 
Suplementar, no orçamento do Município de 
Arapongas, para o exercício 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 VI, § 1º, § 3º do art. 4º, da Lei Municipal  nº. 4.340, de 18 de dezembro de 2014, Crédito 
Adicional Suplementar no valor de R$ 2.300,00 (dois mil e trezentos reais): 

 
 05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE  FINANÇAS 
 05.01 - Manutenção dos Serviços da Secretaria de Finanças 
288460000.0.007/3.3.20.90.00 –  Indenizações e Restituições........................................ ............................................. R$   2.300,00 
 Fonte de Recurso 000 
 

Art. 2º - Para dar cobertura ao crédito autorizado no artigo anterior, serão utilizados como recursos, na forma 
do disposto no artigo 43, parágrafo 1º, inciso III, da Lei Federal nº. 4.320/64, a anulação parcial da dotação orçamentária, a saber: 
  
 05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE  FINANÇAS 
 05.01 - Manutenção dos Serviços da Secretaria de Finanças 
288460000.0.007/3.3.90.93.00 –  Indenizações e Restituições....................................................... .............................. R$   2.300,00 
 Fonte de Recurso 000 
 

Art. 3º - Considerando disposto nas Leis nºs  4.329, de 18/12/2014 e 4.330, de 18/12/2014 e ao fato de que a 

abertura do crédito adicional suplementar a que se refere o art.1º deste decreto tem como fonte de recurso a anulação parcial da 

dotação da mesma atividade orçamentária, os ajustes efetuados não alteram os objetivos e as metas estabelecidos no Anexo I da 

Lei nº. 4.329, de 18/12/2014 do Plano Plurianual 2014 a 2017 e no Anexo  V da Lei 4.330, de 08/12/2014 - Lei de Diretrizes 

Orçamentárias de 2015. 

 
Art. 4º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 

 
Arapongas, 18 de março de 2015. 

 
 

EVANDRO POCHWATKA 
Secretário Municipal de Finanças 

ANTONIO JOSE BEFFA 
Prefeito 
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Secretaria Municipal de Administração 
Diretoria de Recursos Humanos

1

PPRREEFFEEIITTUURRAA DDOO MMUUNNIICCÍÍPPIIOO DDEE AARRAAPPOONNGGAASS
Estado do Paraná 

CONCURSO PÚBLICO 

EDITAL nº. 022/15, de 10 de março de 2015.

A Prefeitura do Município de Arapongas, tendo em vista Concurso Público realizado através do Edital nº. 154/13, de 17/10/13, 
homologado pelo Edital nº. 025/14, de 31/01/14 e retificado pelo Edital nº. 031/14, de 10/02/14. 

TORNA PÚBLICO: 

Art. 1°- que os candidatos, abaixo relacionados, não foram nomeados por não atendimento aos dispositivos normativos pertinentes à 
espécie, conforme segue: 

CARGO: MOTORISTA II
Inscr. Nº Nome Classif. Edital Convocação Motivo Situação 

4004648-6 ADILSON ZAQUI 44 013/15 Não atendeu à convocação Eliminado

4000909-2 CLEVERSON RAMOS 45 013/15 
Desistência Expressa em 

11/02/15  
Eliminado

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

Arapongas, 10 de março de 2015. 

NATALIA RAGUSA ROCHA CORTEZ                                              ANTÔNIO JOSÉ BEFFA
                           SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO EM EXERCÍCIO                                                       PREFEITO
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IPPASA

DECRETO nº. 177/15, de 18 de Março de 2015

ANTONIO JOSÉ BEFFA, Prefeito do Município de
Arapongas, Estado do Paraná, no uso de suas
atribuições legais, à vista do contido no processo
protocolado sob o nº. 000571, de 13 de janeiro de 2015,

R E S O L V E:
Art. 1º - CONCEDER APOSENTADORIA
VOLUNTÁRIA, por Tempo de Contribuição, nos termos
do art. 3º da Emenda Constitucional nº. 47, de 05.07.2005,
a ANA CRISTINA AYRES RODRIGUES, matrícula 70-1/
1, inscrita no Cadastro de Pessoa Física – CPF/MF sob
o nº. 494.230.109-20, ocupante do cargo de Oficial
Administrativo, Nível 28, do Grupo Ocupacional Técnico
e Administrativo – Subgrupo 06, lotado na Secretaria
Municipal de Saúde.
Art. 2º – O valor dos proventos será de R$ 2.201,17
(Dois mil, duzentos e um reais e dezessete centavos)
mensais, e anuais de R$ 26.414,04 (vinte e seis mil,
quatrocentos e quatorze reais e quatro centavos), já
acrescidos de 31% (trinta e um por cento) de adicionais
por tempo de serviço municipal, de conformidade com a
Lei nº. 2.147/92 (Estatuto dos Servidores Públicos
Municipais), calculados na integralidade dos
vencimentos efetivos, conforme assegurado no art. 7º,
da EC nº. 41/03; Lei Federal nº. 10.887/04; O.N. nº. 02/09,
da Secretaria de Políticas de Previdência Social,
correspondentes a 31 anos, 03 meses e 27 dias de
contribuição a Regime Próprio de Previdência Social,
acumulado com Regime Geral da Previdência Social, cuja
reciprocidade é prevista no art. 201, § 9º da Constituição
Federal, combinado com o art. 40 e ss., da citada Lei nº.
3.225/05.
Art. 3º - Conforme dispositivos legais supracitados, os
proventos serão revistos na mesma proporção e na
mesma data, sempre que se modificar a remuneração
dos servidores em atividade, inclusive quando
decorrentes da transformação ou reclassificação do
cargo ou função em que se deu a aposentadoria,
portanto com paridade.
Art. 4º - Este Decreto entra em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.

Arapongas, 18 de Março de 2015.

ANTONIO JOSÉ BEFFA
Prefeito

JOÃO MARIANO FILHO
Diretor-Presidente IPPASA

DECRETO nº. 178/2015, de 18 de Março de 2015

ANTONIO JOSÉ BEFFA, Prefeito do Município de
Arapongas, Estado do Paraná, no uso de suas
atribuições legais, à vista do contido no processo

protocolado sob o nº. 001501, de 29 de janeiro de 2015,

R E S O L V E:
Art. 1º - CONCEDER APOSENTADORIA
COMPULSÓRIA, nos termos do art. 40, § 1º, inciso II,
da Constituição Federal, com a redação dada pela
Emenda Constitucional nº. 41, de 19/12/03, combinado
com o art. 21, da Lei Municipal nº. 3.225/05 (Regime
Próprio de Previdência), a MARIA ADELAIDE
OLIVEIRA CIREIA, matrícula 4.742-2/1, inscrita no
Cadastro de Pessoa Física – CPF/MF sob o nº.
204.982.929-91, ocupante do cargo de Agente
Administrativo, Nível 18, do Grupo Ocupacional,
Técnico e Administrativo, lotado na Secretaria
Municipal de Governo.
Art. 2º – O valor dos proventos será de R$ 853,07,
calculados na proporcionalidade de 7.519/10.950 avos
das 80% maiores remunerações de contribuição desde
julho/94, conforme disposto no art. 40, parágrafos 3º e
17, da CRFB, com a redação dada pela E.C. 41/03,
combinado com o art. 31, da Lei Municipal nº. 3.225/05;
Lei Federal nº. 10.887/04; O.N. nº. 02/09, da Secretaria de
Políticas de Previdência Social, os quais foram
acrescidos de R$ 35,03 (trinta e cinco reais e três
centavos), para atingir o valor de R$ 888,10 (oitocentos
e oitenta e oito reais e dez centavos), salário mínimo
municipal, conforme Leis Municipais nº. 4.097/13, de
25.04.2013, nº. 4.141/13, de 18.09.2013 e nº. 4.230/14, de
22.04.2014, correspondentes a 20 anos, 07 meses e 09
dias de contribuição a Regime Próprio de Previdência
Social, acumulado com Regime Geral da Previdência
Social, cuja reciprocidade é prevista no art. 201, § 9º da
Constituição Federal, combinado com o art. 40 e ss., da
citada Lei nº. 3.225/05.
Art. 3º - Conforme dispositivos legais supracitados, os
proventos serão reajustados, para preservar-lhes, em
caráter permanente, o valor real, conforme legislação
municipal pertinente, sem isonomia ou paridade com
reajustes ou demais vantagens posteriormente
concedidos aos servidores em atividade.
Art. 4º - Este Decreto entra em vigor na data de sua
publicação, com efeitos a contar de 03.02.2015, data
imediatamente posterior à que o servidor completou a
idade limite para o serviço público, revogadas as
disposições em contrário.

Arapongas, 18 de março de 2015.

ANTONIO JOSÉ BEFFA
Prefeito

JOÃO MARIANO FILHO
Diretor-Presidente IPPASA

DECRETO nº. 179/15, de 18 de Março de 2015

ANTONIO JOSÉ BEFFA, Prefeito do Município de
Arapongas, Estado do Paraná, no uso de suas

atribuições legais, à vista do contido no processo
protocolado sob o nº. 001677, de 02 de fevereiro de 2015,

R E S O L V E:
Art. 1º - CONCEDER APOSENTADORIA
VOLUNTÁRIA, por Tempo de Contribuição, nos termos
do art. 6º da Emenda Constitucional nº. 41, de 19/12/03,
combinado com o art. 39, da Lei Municipal nº. 3.225/05
(Regime Próprio de Previdência), a DIRCE PIOVEZAN
JUSTINO, matrícula 1.059-6/1, inscrita no Cadastro de
Pessoa Física – CPF/MF sob o nº. 593.118.199-72,
ocupante do cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, Nível
29, do Grupo Ocupacional, Operacional e de Serviços
Gerais, Subgrupo 01, lotado na Secretaria Municipal de
Educação.
Art. 2º – O valor dos proventos será de R$ 1.273,12 (um
mil, duzentos e setenta e três reais e doze centavos)
mensais, e anuais de R$ 15.277,44 (quinze mil, duzentos
e setenta e sete reais e quarenta e quatro centavos), já
acrescidos de 30% (trinta por cento) de adicionais por
tempo de serviço municipal, de conformidade com a Lei
nº. 2.147/92 (Estatuto dos Servidores Públicos
Municipais), calculados na integralidade dos
vencimentos efetivos, conforme assegurado no art. 7º,
da EC nº. 41/03; Lei Federal nº. 10.887/04; O.N. nº. 02/09,
da Secretaria de Políticas de Previdência Social,
correspondentes a 30 anos, 01 mês e 09 dias de
contribuição a Regime Próprio de Previdência Social,
acumulado com Regime Geral da Previdência Social, cuja
reciprocidade é prevista no art. 201, § 9º da Constituição
Federal, combinado com o art. 40 e ss., da citada Lei nº.
3.225/05.
Art. 3º - Conforme dispositivos legais supracitados, os
proventos serão revistos na mesma proporção e na
mesma data, sempre que se modificar a remuneração
dos servidores em atividade, inclusive quando
decorrentes da transformação ou reclassificação do
cargo ou função em que se deu a aposentadoria,
portanto com paridade.
Art. 4º - Este Decreto entra em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.

Arapongas, 18 de Março de 2015.

ANTONIO JOSÉ BEFFA
Prefeito

JOÃO MARIANO FILHO
Diretor-Presidente IPPASA

DECRETO nº. 180/15, de 18 de Março de 2015

ANTONIO JOSÉ BEFFA, Prefeito do Município de
Arapongas, Estado do Paraná, no uso de suas
atribuições legais, à vista do contido no processo
protocolado sob o nº. 001918, de 04 de Fevereiro de
2015,
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R E S O L V E:
Art. 1º - CONCEDER APOSENTADORIA
VOLUNTÁRIA, por Tempo de Contribuição - regra
especial professor regente de classe, nos termos do art.
6º da Emenda Constitucional nº. 41, de 19/12/03,
combinado com o art. 39, da Lei Municipal nº. 3.225/05
(Regime Próprio de Previdência), a MARIA LUISA
MOREIRA, matrícula 2.142-3/1, inscrita no Cadastro de
Pessoa Física – CPF/MF sob o nº. 323.487.469-72,
ocupante do cargo de Professor, Classe C, Nível 26, 2º
Padrão, do Quadro Próprio do Magistério, lotado na
Secretaria Municipal de Educação.
Art. 2º – O valor dos proventos será de R$ 2.480,52
(Dois mil, quatrocentos e oitenta reais e cinquenta e
dois centavos) mensais, e anuais de R$ 29.766,24 (Vinte
e nove mil, setecentos e sessenta e seis reais e vinte e
quatro centavos), já acrescidos de 29% (vinte e nove
por cento) de adicionais por tempo de serviço municipal,
de conformidade com as Leis números 1.612/89, 2.147/
92 e 3.172/04 (Estatuto dos Servidores e do Magistério
Públicos Municipais), calculados na integralidade dos
vencimentos efetivos, conforme assegurado no art. 7º,
da EC nº. 41/03; Lei Federal nº. 10.887/04; O.N. nº. 02/09,
da Secretaria de Políticas de Previdência Social,
correspondentes a 29 anos, 08 meses e 07 dias de
contribuição a Regime Próprio de Previdência Social,
acumulado com Regime Geral da Previdência Social, cuja
reciprocidade é prevista no art. 201, § 9º da Constituição
Federal, combinado com o art. 40 e ss., da citada Lei nº.
3.225/05.
Art. 3º - Conforme dispositivos legais supracitados, os
proventos serão revistos na mesma proporção e na
mesma data, sempre que se modificar a remuneração
dos servidores em atividade, inclusive quando
decorrentes da transformação ou reclassificação do
cargo ou função em que se deu a aposentadoria,
portanto com paridade.
Art. 4º - Este Decreto entra em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.

Arapongas, 18 de Março de 2015.

ANTONIO JOSÉ BEFFA
Prefeito

JOÃO MARIANO FILHO
Diretor-Presidente IPPASA

DECRETO nº. 181/15, de 18 de Março de 2015

ANTONIO JOSÉ BEFFA, Prefeito do Município de
Arapongas, Estado do Paraná, no uso de suas
atribuições legais, à vista do contido no processo
protocolado sob o nº. 001964, de 05.02.2015;

R E S O L V E:
Art. 1º - CONCEDER APOSENTADORIA
VOLUNTÁRIA, por Idade, nos termos do art. 40, § 1º,
inciso III, “b”, da Constituição Federal, com a redação
dada pela Emenda Constitucional nº. 41, de 19.12.03,

combinado com o art. 22, inciso II, da Lei Municipal nº.
3.225/05 (Regime Próprio de Previdência), a TERESINHA
BARBOSA DE OLIVEIRA, matrícula 7.007-6/1, inscrita
no Cadastro de Pessoa Física – CPF/MF sob o nº.
034.946.218-61, ocupante do cargo de Auxiliar de
Serviços Gerais, Nível 12, do Grupo Ocupacional
Operacional e de Serviços Gerais, Subgrupo 01, lotado
na Secretaria Municipal de Educação.
Art. 2º – O valor dos proventos será de R$ 392,31
(trezentos e noventa e dois reais e trinta e um centavos)
calculados na proporção de 5.165/10.950 avos das 80%
maiores remunerações de contribuição desde mar/02,
conforme disposto no art. 40, parágrafos 3º e 17º, da
CRFB, com a redação dada pela E.C. 41/03, combinado
com o art. 31, da Lei Municipal nº. 3.225/05; Lei Federal
nº. 10.887/04; O.N. nº. 02/09, da Secretaria de Políticas
de Previdência Social, os quais foram acrescidos de R$
395,69 (trezentos e noventa e cinco reais e sessenta e
nove centavos) para atingir o piso nacional de R$ 788,00,
complementados ainda de R$ 100,10, para atingir o valor
de R$ 888,10 (oitocentos e oitenta e oito reais e dez
centavos), salário mínimo municipal, conforme Leis
Municipais nº. 4.097/13, de 25.04.2013, nº. 4.141/13, de
18.09.2013 e nº. 4.230/14, de 22.04.2014; correspondentes
a 14 anos,  01 mês e 25 dias de contribuição a Regime
Próprio de Previdência Social, acumulado com Regime
Geral da Previdência Social, cuja reciprocidade é prevista
no art. 201, § 9º da Constituição Federal, combinado
com o art. 40 e ss., da citada Lei nº. 3.225/05.
Art. 3º - Conforme dispositivos legais supracitados, os
proventos serão reajustados, para preservar-lhes, em
caráter permanente, o valor real, de acordo com
legislação municipal pertinente, sem isonomia ou
paridade com reajustes ou demais vantagens
posteriormente concedidos aos servidores em atividade.
Art. 4º - Este Decreto entra em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.

Arapongas, 18 de Março de 2015.

ANTONIO JOSÉ BEFFA
Prefeito

JOÃO MARIANO FILHO
Diretor-Presidente IPPASA
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