
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE
 ARAPONGAS - PR

AVISO DE LICITAÇÃO
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 004/2016

Inexigibilidade n.° 007/2016 - Repetição
Objeto: Chamamento público para seleção de empresa
especializada em construção civil, visando a contratação
junto a Caixa Econômica Federal para execução de
Obras, com recursos do Fundo de Arrendamento
Residencial (PAR), de acordo com especificações
prefixadas pela Caixa Econômica Federal, em
atendimento a Secretaria Municipal de Educação,
conforme especificações e anexos constantes no
respectivo Edital. Encerramento do recebimento dos
envelopes até 13h15min do dia 27 de Abril de 2016 e
abertos a partir das 13h30min, do mesmo dia, no mesmo
local. O edital completo poderá ser obtido em sua integra
no site: http://www.arapongas.pr.gov.br/licitacao.

Arapongas, 11 de Abril de 2016.

ISRAEL BIASON FILHO
Presidente da Comissão

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE
 ARAPONGAS - ESTADO DO PARANÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO - REPETIÇÃO

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 002/2016

Comunicamos aos interessados que a licitação,
modalidade CONCORRÊNCIA Nº 002/2016, tipo: Maior
Oferta, que se acha aberta e que tem como objeto a
Permissão de Espaço Público visando à prestação de
serviços de fornecimento, instalação e manutenção de
08 (oito) Painéis Eletrônicos em Led, com permissão de
exploração dos espaços publicitários a terceiros, em
atendimento a Semic, conforme especificações
constantes no respectivo Edital. Os envelopes (I -
documentação e II - de proposta comercial) serão
recebidos na Prefeitura do Município de Arapongas –
Na Gerência de Licitação, 2° Andar, localizada na Rua
das Garças, nº 750, Centro Administrativo,
ARAPONGAS-PR, até 13h30min do dia 16 de Maio de
2016. O respectivo edital poderá ser obtido em sua
integra no endereço eletrônico http://
www.arapongas.pr.gov.br/licitacao.

Arapongas, 12 de Março de 2016.

                                                                                                                            De Acordo com a Lei 3.465 de 19 de Dezembro de 2007

          www.arapongas.pr.gov.br/diario.php
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VALDINEI JULIANO PEREIRA
Presidente Comissão Permanente Licitação

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS
ESTADO DO PARANÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 003/2016

Comunicamos aos interessados que a licitação,
modalidade CONCORRÊNCIA Nº 003/2016, tipo: Menor
Preço, que se acha aberta e que tem como objeto a
Contratação de empresa especializada para realização
de coleta Seletiva de materiais recicláveis, em
atendimento a Secretaria Municipal de Serviços Públicos
e Meio Ambiente - SEASPMA, conforme especificações
constantes no respectivo Edital. Os envelopes (I -
documentação e II - de proposta comercial) serão
recebidos na Prefeitura do Município de Arapongas –
Na Gerência de Licitação, 2° Andar, localizada na Rua
das Garças, nº 750, Centro Administrativo,
ARAPONGAS-PR, até 09h15min do dia 17 de Maio de
2016 e abertos a partir das 09h30min horas, do mesmo
dia, no mesmo local. O respectivo edital poderá ser obtido
em sua integra no endereço eletrônico http://
www.arapongas.pr.gov.br/licitacao.

Arapongas, 12 de Abril de 2016.

ISRAEL BIASON FILHO
Presidente da Comissão

DECRETO Nº. 213, DE 11 DE ABRIL DE 2016

Regulamenta a Lei nº. 3794, de 02 de julho de 2.010, que
institui o sistema de estacionamento regulamentado do
Município Arapongas.

ANTONIO JOSÉ BEFFA, PREFEITO
DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS, Estado do Paraná,
no uso de suas atribuições legais e em conformidade
com o art. 12 da Lei nº 3.794, de 02 de julho de 2010,

R E S O L V E:
Art. 1º - Regulamentar o Sistema de

Estacionamento Rotativo Pago do Município de
Arapongas, instituído pela Lei nº 3.794, de 02 de julho
de 2010, denominado “Rotativo Pássaro Branco”, de
acordo com as disposições do presente Decreto.

Art. 2º - Os veículos estacionados nas áreas
abrangidas pelo Sistema Rotativo Pássaro Branco
deverão efetuar o pagamento da tarifa do
estacionamento.

Art. 3º - O horário de funcionamento do
“Rotativo Pássaro Branco” será das 08h30min às
18h00min de segunda à sexta-feira e das 08h30min às
12h00min aos sábados, podendo ser estendido em dias
de horário especial do comércio, caso necessário.

§1º - O pagamento da tarifa deverá ser nas
modalidades de pré-pagamento ou pós-pagamento, com
valores distintos, fixados por Decreto do Poder
Executivo.

§2º - O descumprimento das normas poderá
ensejar a aplicação das penalidades previstas neste
regulamento e ainda o recolhimento do veículo, correndo
as despesas de remoção e pátio às expensas do infrator.

Art. 4º - As vias e logradouros públicos
pertencentes ao Sistema de Estacionamento Rotativo
Pássaro branco são as seguintes: Avenida Arapongas,
Ruas Marabu, Flamingos, Tucanos, Uirapuru, Avestruz,
Tico-tico, Andorinhas, Beija-flor, Condor, Drongo,
Eurilemos, Falcão, Garças, Harpia, Íbis, Jacutinga, Pavão
e Lori, e serão implantadas gradativamente conforme a
necessidade.

§1º. Integram os locais de Estacionamento
Rotativo Pássaro Branco os bolsões de estacionamentos
da Praça Mauá, bolsão da marginal da Rua Rouxinol ao
lado da via férrea.

§2º. As áreas de estacionamento deverão estar
devidamente identificadas através de sinalização
própria, as quais serão utilizadas mediante o pagamento
de tarifa.

Art. 5º - O Rotativo Pássaro Branco destina-se
ao estacionamento de veículos automotores de
passageiros, veículos de carga com capacidade de carga
útil de até 5 (cinco) toneladas, e contêiner e caçamba de
coleta de resíduos.

§1º - Excepcionalmente o espaço destinado ao
Rotativo Pássaro Branco poderá ser utilizado para
colocação de contêineres de coleta de entulho e caçamba
com material da construção civil, devidamente
autorizado pela SESTRAN, após o pagamento dos



§ 4º - O lançamento da multa será efetuado
diretamente pela Secretaria de Finanças do Município,
limitado o prazo de pagamento ao prazo de emissão do
Alvará de Licença e Localização respectiva.

§ 5º - Os valores correspondentes à multa a
que se refere o presente artigo serão integralmente
repassados à empresa concessionária, mediante
compensação no valor de remuneração mensal ao
município pela outorga da concessão para a operação
do Rotativo Pássaro Branco.

Art. 13 - O valor líquido da remuneração
recolhido pela concessionária em função da concessão
da via pública, será depositado na conta do Fundo
Municipal de Trânsito sendo destinado à sinalização,
engenharia, educação e manutenção do Órgão
Municipal de Trânsito.

§ 1º - A concessionária deverá prestar serviços
adequados ao pleno atendimento aos usuários do
sistema.

§ 2º - Fica a concessionária autorizada à
veiculação publicitária remunerada nos impressos,
materiais e equipamentos utilizados na operação do
sistema, desde que não haja impedimento legal e ainda,
com prévia autorização do Município.

Art. 14 - Constitui infração, e, portanto, passível
de notificação de infração, toda ação ou omissão,
contrária às disposições deste Regulamento e demais
leis pertinentes.

Art. 15 - Os proprietários e/ou motoristas de
veículos estacionados em desacordo com este
regulamento e que tenham sido notificados de tal
situação, receberão o Aviso de Cobrança de Tarifa e
terão prazo de até 02 (dois) dias úteis para proceder ao
pagamento.

§ 1º - Decorrido o prazo de 02 (dois) dias úteis
para proceder ao pagamento da tarifa de pós-pagamento,
o Aviso de Cobrança de Tarifa será encaminhado a
Secretaria de Segurança e Trânsito - SESTRAN, que
emitirá o auto de infração com fundamento no artigo
181, inciso XVII do Código de Trânsito Brasileiro, criado
pela Lei Federal nº 9.503, de 23 de setembro de 1997,
estando ainda sujeito às outras penalidades e medidas
administrativas nele previstas.

§ 2º - O lançamento da multa será efetuado
diretamente por Agente de Trânsito do Município.

Art. 16 - A receita decorrente da venda de
créditos de estacionamento, assim como dos Avisos de
Cobrança de Tarifa, serão destinados a cobrir os custos
operacionais, seja o sistema operado pelo Município ou
por empresa concessionária.

Art. 17 - Não caberá à Prefeitura Municipal,
nem ao Órgão Municipal de Trânsito ou ao operador do
sistema, qualquer responsabilidade civil, penal,
trabalhista, ou outra, em decorrência de acidentes, danos,
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preços correspondentes.

§2º - As motocicletas, motonetas e
ciclomotores terão locais próprios demarcados para
estacionamento exclusivo, devendo respeitar a
sinalização de regulamentação, bem como o respectivo
pagamento de preço público.

Art. 6º - A utilização da via pública abrangida
pelo Estacionamento Rotativo Pássaro Branco, fica
sujeita ao pagamento da tarifa  fixado da seguinte forma:

a) Tarifa de pré-pagamento para carro: R$ 2,00
(dois reais) por hora de estacionamento;

b) Tarifa de pós-pagamento para carro: R$ 10,00
(dez reais);

c) Tarifa de pré-pagamento para moto: R$ 1,00
(um real) por hora de estacionamento;

d) Tarifa de pós-pagamento para moto: R$ 5,00
(cinco reais);

e) Tarifa de pré-pagamento para veículos de
capacidade útil de 2 (duas) a 5 (cinco) toneladas em
vaga de carga e descarga: R$ 4,00 (quatro reais) por
hora de estacionamento;

f) Tarifa de pós-pagamento para veículos de
capacidade útil de 2 (duas) a 5 (cinco) toneladas em
vaga de carga e descarga: R$ 20,00 (vinte reais);

g) Para depósito de contêiner ou caçamba em
vaga de estacionamento será devido o valor de R$ 15,00
(quinze reais) por dia de uso da vaga.

Art. 7º - Os créditos para acionamento do
parquímetro poderão ser vendidos em postos de venda,
devidamente identificados, e na administração da
empresa concessionária, e por website.

Art. 8º - Será considerado como irregularmente
estacionado o veículo que:

I – estacionar nas áreas regulamentadas sem o
pagamento da tarifa;

II – utilizar incorretamente uma vaga do sistema,
contrariando as suas normas;

III – ultrapassar o tempo máximo de
estacionamento na mesma vaga, estabelecida através
de placa de regulamentação;

IV – estacionar em vaga destinada à outra
categoria;

§ 1º - O veículo que estiver estacionado na
mesma vaga pelo tempo máximo de permanência
constante na placa de regulamentação, deverá ser
retirado do local, não sendo permitido estacionar em
outra vaga na mesma quadra daquela via em que já
estivera estacionado.

§ 2º - O veículo somente poderá utilizar uma
outra vaga na mesma quadra da via, desde que o tempo
de estacionamento não exceda 02 (duas) horas.

§ 3º - A permanência do condutor ou de outra
pessoa no interior do veículo, não desobriga o uso do
cartão de estacionamento.

Art. 9º - Os proprietários de veículos

irregularmente estacionados estarão sujeitos à
notificação, aplicação de multas e demais penalidades
previstas na legislação municipal em vigor, além de
remoção do veículo.

Art. 10 - As atividades de carga e descarga
serão desenvolvidas na forma disciplinada neste
regulamento, salvo se:

I – As atividades de carga e descarga, com a
utilização de veículos de capacidade de carga útil acima
de 5.000 quilos, somente serão permitidas em horário
diverso daquele do funcionamento do Rotativo Pássaro
Branco;

II – Para carga e descarga de concreto, materiais
de construção, mudanças e outros casos excepcionais
que ultrapassem as capacidades e horários
estabelecidos, ou ainda eventos ou festividades, poderá
ser obtida autorização especial junto ao Órgão Municipal
de Trânsito.

Parágrafo único. Os veículos portadores de
autorização especial deverão afixá-las no interior do
veiculo de forma visível, e fazer o pagamento da tarifa.

Art. 11 - Os proprietários das motocicletas,
motonetas e ciclomotores deverão fazer o pagamento
da tarifa quando tais veículos estiverem estacionados
nas vagas do Rotativo Pássaro Branco e somente
poderão estacionar nos espaços demarcados e
sinalizados para estacionamento exclusivo desta espécie
de veículos.

Parágrafo único. Os triciclos, quadriciclos e
motos equipadas com reboques laterais deverão
estacionar nas vagas de estacionamento destinadas a
automóveis, na posição regulamentada para estes,
sendo obrigatório o pagamento da tarifa correspondente
àquela área.

Art. 12 - A tarifa de estacionamento Pássaro
Branco referente à colocação de contêineres, caçamba,
ou similar, incidirá por dia de uso da vaga, compreendido
de segunda-feira à sábado.

§ 1º. A tarifa deverá ser recolhida diretamente
na empresa concessionária.

§ 2º. Os proprietários de contêiner e caçambas
de serviços de recolhimento de entulhos e lixos extra-
residencial que utilizarem vagas do Rotativo Pássaro
Branco em desacordo com este regulamento, receberão
o Aviso de Cobrança de Tarifa de Pós-pagamento e terão
prazo de até 02 (dois) dias úteis para proceder o
pagamento.

§ 3º - Decorrido o prazo de 02 (dois) dias úteis
para proceder ao pagamento da tarifa de pós-pagamento,
o Aviso de Cobrança de Tarifa de Pós-pagamento será
encaminhado à Secretaria da Finanças do Município,
que emitirá o auto de infração à lei municipal estabelecida
no Código de Posturas do Município, estando ainda a
empresa proprietária do equipamento sujeita às outras
penalidades e medidas administrativas nele previstas;
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SANDRO JOSÉ ANDREASSI CÍCERO
Secretário Municipal de Administração

PORTARIA nº. 124/16, de 06 de abril de 2016

SANDRO JOSÉ ANDREASSI CÍCERO, Secretário de
Administração, do Município de Arapongas, Estado do
Paraná, no uso de suas atribuições legais, à vista do
contido no Processo protocolado sob o nº. 8338, de 30/
03/2016;

                                    R E S O L V E:
CONCEDER a ADRIANA PEIXOTO MUNHOZ
LOZANO,  matrícula nº. 103004/1, ocupante do emprego
público de Agente de Combate às Endemias, do Programa
de Combate às Endemias, lotado na Secretaria Municipal
de Saúde, 120 (cento e vinte) dias de LICENÇA
MATERNIDADE, no período de 08/03/2016 a 05/07/2016,
conforme previsto no art. 392 e parágrafos, da
Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, Decreto-Lei
nº. 5.452, de 01/05/1943, combinado com a Instrução
Normativa INSS/PRES nº. 77, de 21/01/2015, bem como
60 (sessenta) dias de PRORROGAÇÃO da referida
licença, no período de 06/07/2016 a 03/09/2016, nos
termos do art. 1° e parágrafos da Lei Municipal n°. 4.109,
de 05/06/2013.

Arapongas, 06 de abril de 2016.

SANDRO JOSÉ ANDREASSI CÍCERO
Secretário Municipal de Administração

RAQUEL DELGADO SIQUEIRA MANTOVANI
Diretora de Recursos Humanos em exercício

furtos ou quaisquer prejuízos que venham causar ou
sofrer os veículos, seus proprietário, pertences,
mercadorias, os usuários ou acompanhantes, enquanto
permanecerem nas áreas de abrangência do
estacionamento regulamentado ou quando os veículos
dela forem removidos.

Art. 18 - Este Decreto entra em vigor na data de
sua publicação, ficando revogadas as disposições em
contrário, especialmente o Decreto nº 497/10, 29 de julho
de 2010.

Arapongas, 11 de abril de 2016

ANTONIO JOSÉ BEFFA
Prefeito Municipal

DECRETO  Nº 218/16,  de 11 de abril de 2016

ANTONIO JOSE BEFFA, Prefeito do Município de
Arapongas, Estado do Paraná, no uso de suas
atribuições legais, e considerando:
- o contido no parágrafo único, do art. 3º, da Lei
Municipal nº 4.262, de 04 de julho de 2014, com data de
publicação em 08/07/2014;
- a revisão de 11.07% nos valores dos vencimentos dos
servidores, procedida pela Lei Municipal nº. 4.460/16.
- o contido na Lei Municipal nº. 4.461/16.

R E S O L V E :
ATUALIZAR, o valor do benefício “Cartão Alimentação”
para   R$ 103,07 (cento e três reais e sete centavos), na
mesma forma e no mesmo índice da revisão procedida
pela Lei Municipal nº. 4.460/16.

Arapongas, 11 de abril de 2016.

ANTONIO JOSÉ BEFFA
Prefeito

SANDRO JOSÉ ANDREASSI CÍCERO
Secretário Municipal de Administração

DECRETO Nº 220/16, DE 12 DE ABRIL DE 2016

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

R E S O L V E:
Art. 1º - Decretar ponto facultativo nas repartições
públicas municipais no dia 22 de abril de 2016, devendo
funcionar apenas os serviços julgados indispensáveis
pelos respectivos Secretários de cada área.

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

Arapongas, 12 de abril de 2016.

ANTONIO JOSÉ BEFFA
Prefeito



CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 
ARAPONGAS � PR 

RESOLUÇÃO 005/2016 

O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - 
CMDCA, no uso das atribuições, que lhe confere a Lei Municipal 4.164/2013, bem como seu 
Regimento Interno, considerado o deliberado pela Plenária em reunião realizada na data de 
01/04/2016, 

RESOLVE: 

Art. 1º. NOMEAR, para constituir, a partir desta data, a Comissão 

Temática Permanente intitulada �COMISSÃO DE IMPLANTAÇÃO E AVALIAÇÃO DE 

MEDIDAS SÓCIO-EDUCATIVAS EM MEIO ABERTO � LA/PSC�, como representantes do 

CMDCA, em substituição aos anteriormente designados, os seguintes Conselheiros:

MICHELE DE OLIVEIRA RIBEIRO 

JOSÉ LUIZ PEREIRA 

RENATA SOARES DE FREITAS 

Art. 2º.  Esta resolução entra em vigor nesta data, devendo ser publicada, 

ficando revogadas as disposições em contrário. 

Arapongas, 01 de abril de 2016. 

___________________ 

Silvana Coelho 

Presidente
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CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 
ARAPONGAS � PR 

RESOLUÇÃO 006/2016 

O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - 
CMDCA, no uso das atribuições, que lhe confere a Lei Municipal 4.164/2013, bem como seu 
Regimento Interno, considerado o deliberado pela Plenária em reunião realizada na data de 
01/04/2016, 

RESOLVE: 

Art. 1º. NOMEAR, para constituir, a partir desta data, a Comissão 

Temática Específica intitulada �COMISSÃO DE ELABORAÇÃO DA MINUTA DO PLANO 

DECENAL DOS DIREITOS HUMANOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO MUNICÍPIO 

DE ARAPONGAS�, como representantes do CMDCA, em substituição aos anteriormente 

designados, os seguintes Conselheiros:

MICHELE DE OLIVEIRA RIBEIRO 

ANGELICA MARIA DE OLIVEIRA 

Art. 2º.  Esta resolução entra em vigor nesta data, devendo ser publicada, 

ficando revogadas as disposições em contrário. 

Arapongas, 01 de abril de 2016. 

___________________ 

Silvana Coelho 

Presidente
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CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 
ARAPONGAS � PR 

RESOLUÇÃO 007/2016 

O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - 
CMDCA, no uso das atribuições, que lhe confere a Lei Municipal 4.164/2013, bem como seu 
Regimento Interno, considerado o deliberado pela Plenária em reunião realizada na data de 
01/04/2016, 

RESOLVE: 

Art. 1º. NOMEAR, para constituir, a partir desta data, a Comissão 

Temática Permanente intitulada �COMISSÃO MUNICIPAL DE ENFRENTAMENTO À 

VIOLÊNCIA, ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E 

ADOLESCENTES�, como representantes do CMDCA, em substituição aos anteriormente 

designados, os seguintes Conselheiros:

VIRGÍNIA CATARINA PAIONK PARDINI 

FÁBIO APARECIDO DE OLIVEIRA 

THAIS MURIEL 

Art. 2º.  Esta resolução entra em vigor nesta data, devendo ser publicada, 

ficando revogadas as disposições em contrário. 

Arapongas, 01 de abril de 2016. 

___________________ 

Silvana Coelho 

Presidente
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CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 
ARAPONGAS � PR 

RESOLUÇÃO 008/2016 

O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - 
CMDCA, no uso das atribuições, que lhe confere a Lei Municipal 4.164/2013, bem como seu 
Regimento Interno, considerado o deliberado pela Plenária em reunião realizada na data de 
01/04/2016, 

RESOLVE: 

Art. 1º. NOMEAR, para constituir, a partir desta data, a Comissão 

Temática Permanente intitulada �COMISSÃO ESPECIAL DE INQUÉRITOS 

ADMINISTRATIVOS�, em substituição aos anteriormente designados, os seguintes 

Conselheiros:

NOME FUNÇÃO 

NILSON RIBEIRO DA SILVA COORDENADOR(A) 

VIRGÍNIA CATARINA PAIONK PARDINI RELATOR(A) 

ANGELICA MARIA DE OLIVEIRA MEMBRO 

Art. 2º.  Esta resolução entra em vigor nesta data, devendo ser publicada, 

ficando revogadas as disposições em contrário. 

Arapongas, 01 de abril de 2016. 

___________________ 

Silvana Coelho 

Presidente
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CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 
ARAPONGAS � PR 

RESOLUÇÃO 009/2016 

O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - 
CMDCA, no uso das atribuições, que lhe confere a Lei Municipal 4.164/2013, bem como seu 
Regimento Interno, considerado o deliberado pela Plenária em reunião realizada na data de 
01/04/2016, 

RESOLVE: 

Art. 1º. NOMEAR, para constituir, a partir desta data, a Comissão 

Temática Permanente intitulada �COMISSÃO DE INSCRIÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA 

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE OS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE�, 

em substituição aos anteriormente designados, os seguintes Conselheiros:

NOME FUNÇÃO 

NILSON RIBEIRO DA SILVA COORDENADOR(A) 

FÁBIO APARECIDO DE OLIVEIRA RELATOR(A) 

THAIS MURIEL MEMBRO 

Art. 2º.  Esta resolução entra em vigor nesta data, devendo ser publicada, 

ficando revogadas as disposições em contrário. 

Arapongas, 01 de abril de 2016. 

___________________ 

Silvana Coelho 

Presidente
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CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 
ARAPONGAS � PR 

RESOLUÇÃO 010/2016 

O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - 
CMDCA, no uso das atribuições, que lhe confere a Lei Municipal 4.164/2013, bem como seu 
Regimento Interno, considerado o deliberado pela Plenária em reunião realizada na data de 
01/04/2016, 

RESOLVE: 

Art. 1º. NOMEAR, para constituir, a partir desta data, a Comissão 

Temática Permanente intitulada �COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO DO FUNDO 

MUNICIPAL PARA A INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA�, em substituição aos anteriormente 

designados, os seguintes Conselheiros:

NOME FUNÇÃO 

NILSON RIBEIRO DA SILVA COORDENADOR(A) 

MICHELE DE OLIVEIRA RIBEIRO RELATOR(A) 

ANGELICA MARIA DE OLIVEIRA MEMBRO 

Art. 2º.  Esta resolução entra em vigor nesta data, devendo ser publicada, 

ficando revogadas as disposições em contrário. 

Arapongas, 01 de abril de 2016. 

___________________ 

Silvana Coelho 

Presidente
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS 

Página 1 de 1 

PPRREEFFEEIITTUURRAA DDOO MMUUNNIICCÍÍPPIIOO DDEE AARRAAPPOONNGGAASS
                                  Estado do Paraná 

DECRETO nº. 222/16, de 12 de abril de 2016.

ANTONIO JOSÉ BEFFA, Prefeito do Município de Arapongas, Estado do 
Paraná, no uso de suas atribuições legais, a vista das solicitações nºs. 028,  029, 030, 032, 
033, 035,036 e 037/16 da SEMAD; 

  
R E S O L V E:

Art. 1º - NOMEAR, a partir de 12 de abril, conforme a seguir, para exercer 
cargo de provimento em comissão, de acordo com o art. 15, inciso II, da Lei nº. 4.451, de 
25/01/16 (Estatuto dos Servidores Públicos do Município), combinada com a Lei nº. 
4.452/16 (Estrutura Organizacional do Município). 
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Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, ficando os 
mesmos exonerados das nomeações procedidas pelo Decreto 186/16 e errata. 

Arapongas, 12 de abril de 2016. 

SANDRO JOSÉ ANDREASSI CÍCERO                       ANTONIO JOSÉ BEFFA 
           Secretário Municipal de Administração                                      Prefeito 
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS

PPRREEFFEEIITTUURRAA DDOO MMUUNNIICCÍÍPPIIOO DDEE AARRAAPPOONNGGAASS
                                  Estado do Paraná 

DECRETO nº. 223/16, de 12 de abril de 2016.

ANTONIO JOSÉ BEFFA, Prefeito do Município de Arapongas, Estado do 
Paraná, no uso de suas atribuições legais, a vista das solicitações nºs. 031 e 034/16 da 
SEMAD; 

  
R E S O L V E:

Art. 1º - NOMEAR, a partir de 12 de abril, conforme a seguir, para 
exercer cargo de provimento em comissão, de acordo com o art. 15, inciso II, da Lei nº. 
4.451, de 25/01/16 (Estatuto dos Servidores Públicos do Município), combinada com a Lei 
nº. 4.452/16 (Estrutura Organizacional do Município). 

���������	
������������������

����������������� ������ ��!���� �"��#����

���������������	
��������������������������� ������	����� ����

���������$�����
��
��%����
������$���������$�������

����������������� ������ ��!���� �"��#����

��������������������
	������	�� ����	
���� !�������"��#�����$���	���%�	$	&'	�(�)	���*������������*�� �!��

Arapongas, 12 de abril de 2016. 

ANTONIO JOSÉ BEFFA 
Prefeito 

SANDRO JOSÉ ANDREASSI CÍCERO 
Secretário Municipal de Administração
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