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DECRETO Nº 846/15, de 04 de setembro de 2015

ANTONIO JOSÉ BEFFA, Prefeito do Município de
Arapongas, Estado do Paraná, no uso de suas
atribuições legais, tendo em vista o contido no processo
protocolado sob nº 013771/2015.

D E C R E T A:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública, para fins de
desapropriação amigável ou judicial, nos termos do
artigo 5º, alínea “i”, do Decreto-lei nº 3.365, de 21 de
junho de 1941, e legislação posterior, a Data de terras
sob o nº 61-B da Quadra “01”, com área de 68,39 m²,
(Alargamento da Rua Pica Pau Dourado), localizada no
Jardim do Café, neste Município e Comarca, de
propriedade de LUCÉLIA ALVES, conforme matrícula
nº 6884 do 1º Serviço Registral de Arapongas – Pr.,
contendo as divisas e confrontações abaixo descritas:

 - Data nº 61-B, Quadra “01”, situada no Jardim do Café,
com área de 68,39 m², “Pela frente confronta com a Rua
Pica Pau Dourado, com a distância de 32,00 metros, pelo
lado direito de quem do terreno olha para a dita Rua
Pica Pau Dourado, confronta com a Rua Cotovia, com a
distância de 2,62 metros, pelo lado esquerdo confronta
com a Rede Ferroviária Federal S.A. com a distância de
1,65 metros e finalmente aos fundos confronta com as
datas nºs 61 e 61-A, com a distância de 32,03 metros”.

Art. 2º - Fica revogado o Decreto sob nº 557 /11, de 14
de junho de 2011, em todos os seus termos.

Art. 3º - Ficam declaradas de utilidade pública igualmente
as benfeitorias porventura existentes nas áreas de terras
descritas no artigo anterior.

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

Arapongas, 04 de setembro de 2015.

ANTONIO JOSÉ BEFFA
Prefeito

ISRAEL BIASON FILHO
Secretário em Exercício da Secretaria
Municipal de Obras Transportes e

Desenvolvimento Urbano

DECRETO nº. 1.025/15, de 14 de outubro de 2015

 ANTONIO JOSÉ BEFFA, Prefeito do Município de
Arapongas, Estado do Paraná, no uso de suas
atribuições legais, considerando:
 - o contido na petição protocolada sob o nº 17793/15 de
14/10/15;

 R E S O L V E:
EXONERAR, “A pedido”, a partir de 16 de outubro de
2015, JOYCE PRISCILA TERTO SARTORI, matrícula nº
96733/1, do cargo de Educadora Infantil A - 30 Horas,
Nível 01, de provimento efetivo, lotado na Secretaria
Municipal de Educação.

Arapongas, 14 de outubro de 2015.

ANTONIO JOSÉ BEFFA
Prefeito

SANDRO JOSÉ ANDREASSI CÍCERO
Secretário Municipal de Administração

PORTARIA Nº 326/15, de 21 de OUTUBRO de 2015

ANTONIO JOSÉ BEFFA, PREFEITO DO MUNICÍPIO
DE ARAPONGAS, ESTADO DO PARANÁ, no uso de
suas atribuições legais e a vista do contido na C.I. nº
942/2015, de 20/10/2015, da Secretaria Municipal de
Educação,

R E S O L V E :
Art. 1º - DESIGNAR, RICARDO DE MEDEIROS
CORTEZ, matrícula 93165-3, ocupante do cargo de
Secretário de Documentação Escolar, lotado na Secretaria
Municipal de Educação, para desempenhar, fiscalizar,
supervisionar e gerir, bem como emitir relatórios, proceder
a registros de eventuais ocorrências e adotar as
providências necessárias para fiel cumprimento do
objeto contratado, referente à aquisição de Kits
Escolares, através de Adesão à Ata de Registro de Preços
do FNDE, com recursos próprios.

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

Arapongas, 21 de outubro de 2015.

ANTONIO JOSÉ BEFFA
Prefeito

SANDRO JOSÉ ANDREASSI CICERO
Secretário Municipal de Administração
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DECRETO nº. 1033/15, de 21 de Outubro 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. 015482, de 09 de setembro 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 OSÉIAS GONÇALVES DE SOUZA, matrícula 3824-01, inscrito no 
Cadastro de Pessoa Física � CPF/MF sob o nº. 235.022.669-72, ocupante do cargo de 
Auxiliar de Escritório, Nível 28, do Grupo Ocupacional, Técnico e Administrativo � 
Subgrupo 01, lotado na Secretaria Municipal de Administração. 

Art. 2º � O valor dos proventos será de R$ 1.511,55 (Um mil, 
quinhentos e onze reais e cinquenta e cinco centavos) mensais, e anuais de R$ 18.138,60 
(Dezoito mil, cento e trinta e oito reais e sessenta centavos), já acrescidos de 32% (trinta e 
dois por cento) de adicionais por tempo de serviço municipal, de conformidade com as Leis 
números 1.612/89 e 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 35 anos, 01 mês e 03 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, 21 de Outubro de 2015. 

       JOÃO MARIANO FILHO                                         ANTONIO JOSÉ BEFFA
              DIRETOR-PRESIDENTE IPPASA                                                                                     PREFEITO 
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DECRETO nº. 1034/15, de 21 de Outubro 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. 015777, de 14 de Setembro 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 EDNA DOS SANTOS, matrícula 17965-01, inscrita no Cadastro de 
Pessoa Física � CPF/MF sob o nº. 367.911.219-04, ocupante do cargo de Auxiliar de 
Higiene Dental, Nível 26, do Grupo Ocupacional, Técnico e Administrativo � Subgrupo 
01, lotado na Secretaria Municipal de Saúde. 

Art. 2º � O valor dos proventos será de R$ 1.397,89 (Um mil, 
trezentos e noventa e sete reais e oitenta e nove centavos) mensais, e anuais de R$ 
16.774,68 (Dezesseis mil, setecentos e setenta e quatro reais e sessenta e oito centavos), já 
acrescidos de 27% (vinte e sete por cento) de adicionais por tempo de serviço municipal, 
de conformidade com as Leis números 1.612/89 e 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 32 anos 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 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, 21 de Outubro de 2015. 

       JOÃO MARIANO FILHO                                         ANTONIO JOSÉ BEFFA
              DIRETOR-PRESIDENTE IPPASA                                                                                     PREFEITO 
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DECRETO nº. 1035/15, de 21 de Outubro 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. 016394, de 22 de setembro 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 JOSÉ NICASTRO NETTO, matrícula 1740-01, inscrito no Cadastro de 
Pessoa Física � CPF/MF sob o nº. 198.677.439-20, ocupante do cargo de Auxiliar 
Administrativo, Nível 29, do Grupo Ocupacional, Técnico e Administrativo � Subgrupo 
02, lotado na Secretaria Municipal de Agricultura, Serviços Públicos e Meio Ambiente. 

Art. 2º � O valor dos proventos será de R$ 1.681,96 (Um mil, 
seiscentos e oitenta e um reais e noventa e seis centavos) mensais, e anuais de R$ 
20.183,52 (Vinte mil, cento e oitenta e três reais e cinquenta e dois centavos), já acrescidos 
de 32% (trinta e dois por cento) de adicionais por tempo de serviço municipal, de 
conformidade com as Leis números 1.612/89 e 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 35 anos e 19 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, 21 de Outubro de 2015. 

       JOÃO MARIANO FILHO                                         ANTONIO JOSÉ BEFFA
              DIRETOR-PRESIDENTE IPPASA                                                                                     PREFEITO 
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DECRETO nº. 1036/15, de 21 de Outubro 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. 016887, de 29 de Setembro 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 MARIA DE LOURDES MARQUEZIM GARANHANI, matrícula 
18872-01, inscrita no Cadastro de Pessoa Física � CPF/MF sob o nº. 878.564.769-15, 
ocupante do cargo de Atendente de Saúde A, Nível 26, do Grupo Ocupacional, Técnico e 
Administrativo � Subgrupo 04, lotado na Secretaria Municipal de Saúde. 

Art. 2º � O valor dos proventos será de R$ 3.360,79 (Três mil, 
trezentos e sessenta reais e setenta e nove centavos) mensais, e anuais de R$ 40.329,48 
(Quarenta mil, trezentos e vinte e nove reais e quarenta e oito centavos), já acrescidos de 
27% (vinte e sete por cento) de adicionais por tempo de serviço municipal, de 
conformidade com as Leis números 1.612/89 e 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, 08 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 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, 21 de Outubro de 2015. 

       JOÃO MARIANO FILHO                                         ANTONIO JOSÉ BEFFA
              DIRETOR-PRESIDENTE IPPASA                                                                                     PREFEITO 
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