
SEXTA-FEIRA 26/08/2016

PORTARIA N.º 310/16, DE 25 DE AGOSTO DE
2016

ELISANGELA GONÇALVES BOBATO CORTEZ,
Secretária Municipal de Educação de Arapongas, Estado
do Paraná, no uso de suas atribuições legais e em
conformidade com o Art. 243, da Lei n.º 4.451/16, que
dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos
Municipais de Arapongas, e:

Considerando que a Sindicância Administrativa é o
instrumento destinado a investigar a existência de
infrações cometidas pelo servidor no exercício de suas
atribuições;

Considerando que a Sindicância Administrativa poderá
constituir-se em peça ou fase preliminar do processo
administrativo disciplinar, cujo relatório servirá de base
para a prolação de decisão fundamentada pela
Administração;

Considerando, ainda, que é dever da administração
pública apurar os fatos que contenham indícios de
infrações disciplinares cometida por servidores
públicos;

R E S O L V E:
Art. 1º. Determinar a instauração de Sindicância
Administrativa para apurar possíveis irregularidades
cometidas pelo servidor público municipal V.R.C, no
exercício de suas atribuições, tipificadas nos Arts. 215,
incisos II, III, IX e 216, inciso XV, ambos da Lei n.º 4.451/
16, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos
Municipais de Arapongas.

Art. 2º. Determinar que os fatos sejam apurados pela
Comissão Permanente de Sindicância, constituída pela
Portaria n.º 245/16.

Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação.

Arapongas, 25 de agosto de 2016.

ELISANGELA GONÇALVES BOBATO CORTEZ
Secretária Municipal de Educação
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PORTARIA N.º 311/16, DE 25 DE AGOSTO DE 2016

NATÁLIA RAGUSA ROCHA CORTEZ, Secretária
Municipal de Administração de Arapongas, Estado do
Paraná, no uso de suas atribuições legais e em
conformidade com o Art. 243, da Lei n.º 4.451/16, que
dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos
Municipais de Arapongas, e:

Considerando que a Sindicância Administrativa é o
instrumento destinado a investigar a existência de
infrações cometidas pelo servidor no exercício de suas
atribuições;

Considerando que a Sindicância Administrativa poderá
constituir-se em peça ou fase preliminar do processo
administrativo disciplinar, cujo relatório servirá de base
para a prolação de decisão fundamentada pela
Administração;

Considerando, ainda, que é dever da administração
pública apurar os fatos que contenham indícios de
infrações disciplinares cometida por servidores
públicos;

R E S O L V E:
Art. 1º. Determinar a instauração de Sindicância
Administrativa para apurar possíveis irregularidades
cometidas pela servidora pública municipal E.C, no
exercício de suas atribuições, tipificadas nos Arts. 215,
incisos I, II, III, IX, X e 216, incisos I, IV, V e XV, ambos
da Lei n.º 4.451/16, que dispõe sobre o Estatuto dos
Servidores Públicos Municipais de Arapongas.

Art. 2º. Determinar que os fatos sejam apurados pela
Comissão Permanente de Sindicância, constituída pela
Portaria n.º 245/16.

Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação.

Arapongas, 25 de agosto de 2016.

NATÁLIA RAGUSA ROCHA CORTEZ
Secretária Municipal de Administração

PORTARIA N.º 312/16, DE 25 DE AGOSTO DE 2016

NATÁLIA RAGUSA ROCHA CORTEZ, Secretária
Municipal de Administração de Arapongas, Estado do
Paraná, no uso de suas atribuições legais e em
conformidade com o Art. 243, da Lei n.º 4.451/16, que
dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos
Municipais de Arapongas, e:

Considerando que a Sindicância Administrativa é o
instrumento destinado a investigar a existência de
infrações cometidas pelo servidor no exercício de suas
atribuições;

Considerando que a Sindicância Administrativa poderá
constituir-se em peça ou fase preliminar do processo
administrativo disciplinar, cujo relatório servirá de base
para a prolação de decisão fundamentada pela
Administração;

Considerando, ainda, que é dever da administração
pública apurar os fatos que contenham indícios de
infrações disciplinares cometida por servidores
públicos;

R E S O L V E:
Art. 1º. Determinar a instauração de Sindicância
Administrativa para apurar possíveis irregularidades
cometidas pela servidora pública municipal C.S.S., no
exercício de suas atribuições, tipificadas no Art. 215,
incisos I, II, III, IV, IX e XI da Lei n.º 4.451/16, que dispõe
sobre o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais
de Arapongas.

Art. 2º. Determinar que os fatos sejam apurados pela
Comissão Permanente de Sindicância, constituída pela
Portaria n.º 245/16.

Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação.

Arapongas, 25 de agosto de 2016.

NATÁLIA RAGUSA ROCHA CORTEZ
Secretária Municipal de Administração
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PORTARIA N.º 313/16, DE 25 DE AGOSTO DE 2016

ROBERTO DIAS DOS SANTOS, Secretário Municipal
de Agricultura, Serviços Públicos e Meio Ambiente de
Arapongas, Estado do Paraná, no uso de suas
atribuições legais e em conformidade com o Art. 243, da
Lei n.º 4.451/16, que dispõe sobre o Estatuto dos
Servidores Públicos Municipais de Arapongas, e:

Considerando que a Sindicância Administrativa é o
instrumento destinado a investigar a existência de
infrações cometidas pelo servidor no exercício de suas
atribuições;

Considerando que a Sindicância Administrativa poderá
constituir-se em peça ou fase preliminar do processo
administrativo disciplinar, cujo relatório servirá de base
para a prolação de decisão fundamentada pela
Administração;

Considerando, ainda, que é dever da administração
pública apurar os fatos que contenham indícios de
infrações disciplinares cometida por servidores
públicos;

R E S O L V E:
Art. 1º. Determinar a instauração de Sindicância
Administrativa para apurar possíveis irregularidades
cometidas pelos servidores públicos municipais F.C.R e
R.C.F.R, no exercício de suas atribuições, tipificadas nos
Arts. 215, incisos I, II, III, IV, IX e 216, inciso XV, ambos
da Lei n.º 4.451/16, que dispõe sobre o Estatuto dos
Servidores Públicos Municipais de Arapongas.

Art. 2º. Determinar que os fatos sejam apurados pela
Comissão Permanente de Sindicância, constituída pela
Portaria n.º 245/16.

Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação.

Arapongas, 25 de agosto de 2016.

ROBERTO DIAS DOS SANTOS
Secretário Municipal de Agricultura, Serviços

Públicos e Meio Ambiente

PORTARIA N.º 314/16, DE 25 DE AGOSTO DE 2016

ELISANGELA GONÇALVES BOBATO CORTEZ,
Secretária Municipal de Educação de Arapongas, Estado
do Paraná, no uso de suas atribuições legais e em
conformidade com o Art. 243, da Lei n.º 4.451/16, que
dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos
Municipais de Arapongas, e:

Considerando que a Sindicância Administrativa é o
instrumento destinado a investigar a existência de
infrações cometidas pelo servidor no exercício de suas
atribuições;

Considerando que a Sindicância Administrativa poderá
constituir-se em peça ou fase preliminar do processo
administrativo disciplinar, cujo relatório servirá de base
para a prolação de decisão fundamentada pela
Administração;

Considerando, ainda, que é dever da administração
pública apurar os fatos que contenham indícios de
infrações disciplinares cometida por servidores
públicos;

R E S O L V E:
Art. 1º. Determinar a instauração de Sindicância
Administrativa para apurar possíveis irregularidades
cometidas pela servidora pública municipal C.R.S.B, no
exercício de suas atribuições, tipificadas no Art. 215,
incisos I, II, III, IX e XI da Lei n.º 4.451/16, que dispõe
sobre o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais
de Arapongas.

Art. 2º. Determinar que os fatos sejam apurados pela
Comissão Permanente de Sindicância, constituída pela
Portaria n.º 245/16.

Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação.

Arapongas, 25 de agosto de 2016.

ELISANGELA GONÇALVES BOBATO CORTEZ
Secretária Municipal de Educação

PORTARIA N.º 315/16, DE 25 DE AGOSTO DE
2016

ELISANGELA GONÇALVES BOBATO CORTEZ,
Secretária Municipal de Educação de Arapongas, Estado
do Paraná, no uso de suas atribuições legais e em
conformidade com o Art. 243, da Lei n.º 4.451/16, que
dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos
Municipais de Arapongas, e:

Considerando que a Sindicância Administrativa é o
instrumento destinado a investigar a existência de
infrações cometidas pelo servidor no exercício de suas
atribuições;

Considerando que a Sindicância Administrativa poderá
constituir-se em peça ou fase preliminar do processo
administrativo disciplinar, cujo relatório servirá de base
para a prolação de decisão fundamentada pela
Administração;

Considerando, ainda, que é dever da administração
pública apurar os fatos que contenham indícios de
infrações disciplinares cometida por servidores
públicos;

R E S O L V E:
Art. 1º. Determinar a instauração de Sindicância
Administrativa para apurar possíveis irregularidades
cometidas pela servidora pública municipal J.O.A, no

exercício de suas atribuições, tipificadas no Art. 215,
incisos I e III da Lei n.º 4.451/16, que dispõe sobre o
Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de
Arapongas.

Art. 2º. Determinar que os fatos sejam apurados pela
Comissão Permanente de Sindicância, constituída pela
Portaria n.º 245/16.

Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação.

Arapongas, 25 de agosto de 2016.

ELISANGELA GONÇALVES BOBATO CORTEZ
Secretária Municipal de Educação

PORTARIA N.º 316/16, DE 25 DE AGOSTO DE 2016

NATÁLIA RAGUSA ROCHA CORTEZ, Secretária
Municipal de Administração de Arapongas, Estado do
Paraná, no uso de suas atribuições legais e em
conformidade com o Art. 243, da Lei n.º 4.451/16, que
dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos
Municipais de Arapongas, e:

Considerando que a Sindicância Administrativa é o
instrumento destinado a investigar a existência de
infrações cometidas pelo servidor no exercício de suas
atribuições;

Considerando que a Sindicância Administrativa poderá
constituir-se em peça ou fase preliminar do processo
administrativo disciplinar, cujo relatório servirá de base
para a prolação de decisão fundamentada pela
Administração;

Considerando, ainda, que é dever da administração
pública apurar os fatos que contenham indícios de
infrações disciplinares cometida por servidores
públicos;

R E S O L V E:
Art. 1º. Determinar a instauração de Sindicância
Administrativa para apurar possíveis irregularidades
cometidas pelo servidor público municipal V.R.C, no
exercício de suas atribuições, tipificadas nos Arts. 215,
incisos II, III, IX e 216, inciso XV, ambos da Lei n.º 4.451/
16, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos
Municipais de Arapongas.

Art. 2º. Determinar que os fatos sejam apurados pela
Comissão Permanente de Sindicância, constituída pela
Portaria n.º 245/16.

Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação.

Arapongas, 25 de agosto de 2016.

NATÁLIA RAGUSA ROCHA CORTEZ
Secretária Municipal de Administração
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PORTARIA N.º 317/16, DE 25 DE AGOSTO DE 2016

ANTÔNIO GARCEZ NOVAES NETO, Secretário
Municipal de Saúde de Arapongas, Estado do Paraná,
no uso de suas atribuições legais e em conformidade
com o Art. 243, da Lei n.º 4.451/16, que dispõe sobre o
Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de
Arapongas, e:

Considerando que a Sindicância Administrativa é o
instrumento destinado a investigar a existência de
infrações cometidas pelo servidor no exercício de suas
atribuições;

Considerando que a Sindicância Administrativa poderá
constituir-se em peça ou fase preliminar do processo
administrativo disciplinar, cujo relatório servirá de base
para a prolação de decisão fundamentada pela
Administração;

Considerando, ainda, que é dever da administração
pública apurar os fatos que contenham indícios de
infrações disciplinares cometida por servidores
públicos;

R E S O L V E:
Art. 1º. Determinar a instauração de Sindicância
Administrativa para apurar possíveis irregularidades
cometidas pela empregada pública J.C.S.R., no exercício
de suas atribuições, tipificadas no Art. 482, alíneas “b”,
“e” “h”, da CLT.

Art. 2º. Determinar que os fatos sejam apurados pela
Comissão Permanente de Sindicância, constituída pela
Portaria n.º 245/16.

Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação.

Arapongas, 25 de agosto de 2016.

ANTÔNIO GARCEZ NOVAES NETO
Secretário Municipal de Saúde

PORTARIA N.º 318/16, DE 25 DE AGOSTO DE 2016

ELISANGELA GONÇALVES BOBATO CORTEZ,
Secretária Municipal de Educação de Arapongas, Estado
do Paraná, no uso de suas atribuições legais e em
conformidade com o Art. 243, da Lei n.º 4.451/16, que
dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos
Municipais de Arapongas, e:

Considerando que a Sindicância Administrativa é o
instrumento destinado a investigar a existência de
infrações cometidas pelo servidor no exercício de suas
atribuições;

Considerando que a Sindicância Administrativa poderá
constituir-se em peça ou fase preliminar do processo
administrativo disciplinar, cujo relatório servirá de base
para a prolação de decisão fundamentada pela

Administração;

Considerando, ainda, que é dever da administração
pública apurar os fatos que contenham indícios de
infrações disciplinares cometida por servidores
públicos;

R E S O L V E:
Art. 1º. Determinar a instauração de Sindicância
Administrativa para apurar possíveis irregularidades
cometidas pela servidora pública municipal J.R., no
exercício de suas atribuições, tipificadas nos Arts. 215,
incisos I, II, III, IX, XI e 216, incisos IV, V e XV, ambos da
Lei n.º 4.451/16, que dispõe sobre o Estatuto dos
Servidores Públicos Municipais de Arapongas.

Art. 2º. Determinar que os fatos sejam apurados pela
Comissão Permanente de Sindicância, constituída pela
Portaria n.º 245/16.

Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação.

Arapongas, 25 de agosto de 2016.

ELISANGELA GONÇALVES BOBATO CORTEZ
Secretária Municipal de Educação

PORTARIA N.º 319/16, DE 25 DE AGOSTO DE
2016

ELISANGELA GONÇALVES BOBATO CORTEZ,
Secretária Municipal de Educação de Arapongas, Estado
do Paraná, no uso de suas atribuições legais e em
conformidade com o Art. 243, da Lei n.º 4.451/16, que
dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos
Municipais de Arapongas, e:

Considerando que a Sindicância Administrativa é o
instrumento destinado a investigar a existência de
infrações cometidas pelo servidor no exercício de suas
atribuições;

Considerando que a Sindicância Administrativa poderá
constituir-se em peça ou fase preliminar do processo
administrativo disciplinar, cujo relatório servirá de base
para a prolação de decisão fundamentada pela
Administração;

Considerando, ainda, que é dever da administração
pública apurar os fatos que contenham indícios de
infrações disciplinares cometida por servidores
públicos;

R E S O L V E:
Art. 1º. Determinar a instauração de Sindicância
Administrativa para apurar possíveis irregularidades
cometidas pela servidora pública municipal C.T.D.C.,
no exercício de suas atribuições, tipificadas nos Arts.
215, incisos I, II, III, IX, X; 216, incisos IV, XV e 229, §1.º,
todos da Lei n.º 4.451/16, que dispõe sobre o Estatuto
dos Servidores Públicos Municipais de Arapongas.

Art. 2º. Determinar que os fatos sejam apurados pela
Comissão Permanente de Sindicância, constituída pela
Portaria n.º 245/16.

Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação.

Arapongas, 25 de agosto de 2016.

ELISANGELA GONÇALVES BOBATO CORTEZ
Secretária Municipal de Educação

PORTARIA N.º 320/16, DE 25 DE AGOSTO DE 2016

ANTÔNIO APARECIDO DE OLIVEIRA, Secretário
Municipal de Segurança Pública e Trânsito de
Arapongas, Estado do Paraná, no uso de suas
atribuições legais e em conformidade com o Art. 243, da
Lei n.º 4.451/16, que dispõe sobre o Estatuto dos
Servidores Públicos Municipais de Arapongas, e:

Considerando que a Sindicância Administrativa é o
instrumento destinado a investigar a existência de
infrações cometidas pelo servidor no exercício de suas
atribuições;

Considerando que a Sindicância Administrativa poderá
constituir-se em peça ou fase preliminar do processo
administrativo disciplinar, cujo relatório servirá de base
para a prolação de decisão fundamentada pela
Administração;

Considerando, ainda, que é dever da administração
pública apurar os fatos que contenham indícios de
infrações disciplinares cometida por servidores
públicos;

R E S O L V E:
Art. 1º. Determinar a instauração de Sindicância
Administrativa para apurar possíveis irregularidades
cometidas pela servidora pública municipal A.P.M.P.M.,
no exercício de suas atribuições, tipificadas nos Arts.
215, incisos I, II, III, IX, X e 216, incisos I, VII, XV, XVII
e XXI, ambos da Lei n.º 4.451/16, que dispõe sobre o
Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de
Arapongas.

Art. 2º. Determinar que os fatos sejam apurados pela
Comissão Permanente de Sindicância, constituída pela
Portaria n.º 245/16.

Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação.

Arapongas, 25 de agosto de 2016.

ANTÔNIO APARECIDO DE OLIVEIRA
Secretário Municipal de Segurança Pública e Trânsito
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PORTARIA N.º 321/16, DE 25 DE AGOSTO DE 2016

ANTÔNIO APARECIDO DE OLIVEIRA, Secretário
Municipal de Segurança Pública e Trânsito de
Arapongas, Estado do Paraná, no uso de suas
atribuições legais e em conformidade com o Art. 243, da
Lei n.º 4.451/16, que dispõe sobre o Estatuto dos
Servidores Públicos Municipais de Arapongas, e:

Considerando que a Sindicância Administrativa é o
instrumento destinado a investigar a existência de
infrações cometidas pelo servidor no exercício de suas
atribuições;

Considerando que a Sindicância Administrativa poderá
constituir-se em peça ou fase preliminar do processo
administrativo disciplinar, cujo relatório servirá de base
para a prolação de decisão fundamentada pela
Administração;

Considerando, ainda, que é dever da administração
pública apurar os fatos que contenham indícios de
infrações disciplinares cometida por servidores
públicos;

R E S O L V E:
Art. 1º. Determinar a instauração de Sindicância
Administrativa para apurar possíveis irregularidades
cometidas pelo servidor público municipal O.F.J., no
exercício de suas atribuições, tipificadas nos Arts. 215,
incisos I, II, III, IX, X e 216, incisos I, XV e XVII, ambos
da Lei n.º 4.451/16, que dispõe sobre o Estatuto dos
Servidores Públicos Municipais de Arapongas.

Art. 2º. Determinar que os fatos sejam apurados pela
Comissão Permanente de Sindicância, constituída pela
Portaria n.º 245/16.

Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação.

Arapongas, 25 de agosto de 2016.

ANTÔNIO APARECIDO DE OLIVEIRA
Secretário Municipal de Segurança Pública e Trânsito

PORTARIA N.º 322/16, DE 25 DE AGOSTO DE 2016

ANTÔNIO APARECIDO DE OLIVEIRA, Secretário
Municipal de Segurança Pública e Trânsito de
Arapongas, Estado do Paraná, no uso de suas
atribuições legais e em conformidade com o Art. 243, da
Lei n.º 4.451/16, que dispõe sobre o Estatuto dos
Servidores Públicos Municipais de Arapongas, e:

Considerando que a Sindicância Administrativa é o
instrumento destinado a investigar a existência de
infrações cometidas pelo servidor no exercício de suas
atribuições;

Considerando que a Sindicância Administrativa poderá
constituir-se em peça ou fase preliminar do processo

administrativo disciplinar, cujo relatório servirá de base
para a prolação de decisão fundamentada pela
Administração;

Considerando, ainda, que é dever da administração
pública apurar os fatos que contenham indícios de
infrações disciplinares cometida por servidores
públicos;

R E S O L V E:
Art. 1º. Determinar a instauração de Sindicância
Administrativa para apurar possíveis irregularidades
cometidas pela servidora pública municipal V.C.G.T., no
exercício de suas atribuições, tipificadas nos Arts. 215,
incisos I, II, III, IX e 216, incisos I e XV, ambos da Lei n.º
4.451/16, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores
Públicos Municipais de Arapongas.

Art. 2º. Determinar que os fatos sejam apurados pela
Comissão Permanente de Sindicância, constituída pela
Portaria n.º 245/16.

Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação.

Arapongas, 25 de agosto de 2016.

ANTÔNIO APARECIDO DE OLIVEIRA
Secretário Municipal de Segurança Pública e Trânsito

PORTARIA N.º 323/16, DE 25 DE AGOSTO DE
2016

ANTÔNIO APARECIDO DE OLIVEIRA, Secretário
Municipal de Segurança Pública e Trânsito de
Arapongas, Estado do Paraná, no uso de suas
atribuições legais e em conformidade com o Art. 243, da
Lei n.º 4.451/16, que dispõe sobre o Estatuto dos
Servidores Públicos Municipais de Arapongas, e:

Considerando que a Sindicância Administrativa é o
instrumento destinado a investigar a existência de
infrações cometidas pelo servidor no exercício de suas
atribuições;

Considerando que a Sindicância Administrativa poderá
constituir-se em peça ou fase preliminar do processo
administrativo disciplinar, cujo relatório servirá de base
para a prolação de decisão fundamentada pela
Administração;

Considerando, ainda, que é dever da administração
pública apurar os fatos que contenham indícios de
infrações disciplinares cometida por servidores
públicos;

R E S O L V E:
Art. 1º. Determinar a instauração de Sindicância
Administrativa para apurar possíveis irregularidades
cometidas pelo servidor público municipal O.F.J., no
exercício de suas atribuições, tipificadas nos Arts. 215,
incisos I, II, III, IX e 216, incisos I, XV e XVII, ambos da

Lei n.º 4.451/16, que dispõe sobre o Estatuto dos
Servidores Públicos Municipais de Arapongas.

Art. 2º. Determinar que os fatos sejam apurados pela
Comissão Permanente de Sindicância, constituída pela
Portaria n.º 245/16.

Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação.

Arapongas, 25 de agosto de 2016.

ANTÔNIO APARECIDO DE OLIVEIRA
Secretário Municipal de Segurança Pública e Trânsito

PORTARIA N.º 324/16, DE 25 DE AGOSTO DE 2016

ANTÔNIO APARECIDO DE OLIVEIRA, Secretário
Municipal de Segurança Pública e Trânsito de
Arapongas, Estado do Paraná, no uso de suas
atribuições legais e em conformidade com o Art. 243, da
Lei n.º 4.451/16, que dispõe sobre o Estatuto dos
Servidores Públicos Municipais de Arapongas, e:

Considerando que a Sindicância Administrativa é o
instrumento destinado a investigar a existência de
infrações cometidas pelo servidor no exercício de suas
atribuições;

Considerando que a Sindicância Administrativa poderá
constituir-se em peça ou fase preliminar do processo
administrativo disciplinar, cujo relatório servirá de base
para a prolação de decisão fundamentada pela
Administração;

Considerando, ainda, que é dever da administração
pública apurar os fatos que contenham indícios de
infrações disciplinares cometida por servidores
públicos;

R E S O L V E:
Art. 1º. Determinar a instauração de Sindicância
Administrativa para apurar possíveis irregularidades
cometidas pelo servidor público municipal R.A.F., no
exercício de suas atribuições, tipificadas nos Arts. 215,
incisos I, II, III, IV, IX, X e 216, incisos I, IV, XV e XVII,
ambos da Lei n.º 4.451/16, que dispõe sobre o Estatuto
dos Servidores Públicos Municipais de Arapongas.

Art. 2º. Determinar que os fatos sejam apurados pela
Comissão Permanente de Sindicância, constituída pela
Portaria n.º 245/16.

Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação.

Arapongas, 25 de agosto de 2016.

ANTÔNIO APARECIDO DE OLIVEIRA
Secretário Municipal de Segurança Pública e Trânsito
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PORTARIA N.º 325/16, DE 25 DE AGOSTO DE 2016

ELISANGELA GONÇALVES BOBATO CORTEZ,
Secretária Municipal de Educação de Arapongas, Estado
do Paraná, no uso de suas atribuições legais e em
conformidade com o Art. 243, da Lei n.º 4.451/16, que
dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos
Municipais de Arapongas, e:

Considerando que a Sindicância Administrativa é o
instrumento destinado a investigar a existência de
infrações cometidas pelo servidor no exercício de suas
atribuições;

Considerando que a Sindicância Administrativa poderá
constituir-se em peça ou fase preliminar do processo
administrativo disciplinar, cujo relatório servirá de base
para a prolação de decisão fundamentada pela
Administração;

Considerando, ainda, que é dever da administração
pública apurar os fatos que contenham indícios de
infrações disciplinares cometida por servidores
públicos;

R E S O L V E:
Art. 1º. Determinar a instauração de Sindicância
Administrativa para apurar possíveis irregularidades
cometidas pelo servidor público municipal V.R.C, no
exercício de suas atribuições, tipificadas no Art. 215,
incisos I, II, III, IX e 216, inciso XV, ambos da Lei n.º
4.451/16, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores
Públicos Municipais de Arapongas.

Art. 2º. Determinar que os fatos sejam apurados pela
Comissão Permanente de Sindicância, constituída pela
Portaria n.º 245/16.

Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação.

Arapongas, 25 de agosto de 2016.

ELISANGELA GONÇALVES BOBATO CORTEZ
Secretária Municipal de Educação

DECRETO Nº 649/16, de 19 de agosto de 2016

ANTONIO JOSÉ BEFFA, Prefeito do Município de
Arapongas, Estado do Paraná, no uso de suas
atribuições legais e, considerando:
- a constatação de irregularidade cometida por servidora
pública municipal, apurada e tipificada no Processo
Administrativo Disciplinar nº 01/16, instaurado em 11/
01/16;

R E S O L V E:
Art. 1º - Demitir, com fundamento no art. 229, inciso II,
§1º, da Lei nº. 4.451/16 (Estatuto dos Servidores
Municipais), a servidora Carla Tatiane Domingos da
Costa, matrícula nº. 80217-1, ocupante do cargo de
Professor, lotado na Secretaria Municipal de Educação,

por descumprimento do dever previsto no art. 215,
inciso X, da mesma Lei, caracterizando Abandono de
cargo.

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

Arapongas, 19 de agosto de 2016.

ANTONIO JOSE BEFFA
Prefeito

ELISÂNGELA GONÇALVES B. CORTEZ
Secretária Municipal de Educação

DECRETO Nº 658/16, de 23 de agosto de 2016

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

D E C R E T A:
Art. 1º - Fica alterado o artigo 2º do Decreto nº 812/15,
de 02 de setembro de 2015, passando a vigorar com a
seguinte redação:

Art. 2º - Fica Revogado o Decreto sob nº 507/14, de 14
de maio de 2014, em todos os seus termos.

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.

Arapongas, 23 de agosto de 2016.

ANTONIO JOSÉ BEFFA
Prefeito

PEDRO DE MARCO JUNIOR
Sec. Mun. de Obras Transportes e

Desenvolvimento Urbano

DECRETO Nº 661/16, de 23 de agosto de 2016

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

D E C R E T A:
Art. 1º - Fica autorizado nos termos da Lei sob nº 3.590,
de 05 de janeiro de 2009, o Desmembramento do Lote de
terras sob nº 194/1-E/1-F, com área de 3.000,06 m², situado
na Gleba Patrimônio Arapongas, nesta Cidade e Comarca
de Arapongas - Paraná, de propriedade de PREFEITURa
municipal de arapongas, oriundo da Matrícula Mãe sob
nº 952, do 2º Serviço Registral desta Comarca, em 02
(dois) novos lotes, sob nºs: lote nº 194/1-E/1-F, com
área de 1.950,06 m² e lote nº 194/1-E/1-F/1
(Prolongamento da Rua Pavãozinho do Pará), com área
de 1.050,00 m², em conformidade com projetos e
memoriais descritivos inclusos ao processo nº 011344/
2015.

Art. 2º - Ficam Revogados os Decretos sob nºs: 263/16 e
264/16, ambos de 02 de maio de 2016, em todos os seus
termos.

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.

Arapongas, 23 de agosto de 2016.

ANTONIO JOSÉ BEFFA
Prefeito

PEDRO DE MARCO JUNIOR
Sec. Mun. de Obras Transportes e

Desenvolvimento Urbano

Extrato de Contrato
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, PENSÕES E

APOSENTADORIAS
DOS SERVIDORES DE ARAPONGAS – IPPASA

Extrato de Contrato n.° 001/2016
Processo Administrativo: nº 001/2016
Partes: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, PENSÕES E
APOSENTADORIAS DOS SERVIDORES DE
ARAPONGAS - IPPASA e CAIXA ECONÔMICA
FEDERAL.
Objeto: Contratação de empresa especializada para
realização de.
cadastramento/recadastramento (prova de vida) dos
aposentados e pensionistas e dependentes do Regime
Próprio de Previdência Social e demais agentes públicos.
Prazo de Vigência: 12 (doze) meses, contados a partir da
assinatura do instrumento contratual.
Valor: R$ 5,44 (cinco reais e quarenta e quatro centavos)
por aposentado e pensionista cadastrado/recadastrado.
Modalidade: Inexigibilidade nº 001/2016.
Data e Assinaturas.
Extrato de Contrato n.° 002/2016
Processo Administrativo: nº 002/2016
Partes: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, PENSÕES E
APOSENTADORIAS DOS SERVIDORES DE
ARAPONGAS - IPPASA e INFOPREV CONSULTORIA
E SISTEMAS PREVIDENCIARIOS – COPPINI E CIA
LTDA
Objeto: Contratação de licença de uso de sistema para
cálculos de aposentadorias e pensões.
Prazo de Vigência: 24 (vinte e quatro) meses, contados a
partir do início da licença de uso.
Valor:  R$ 7.900,00 (sete mil e novecentos reais).
Modalidade: Dispensa nº 001/2016.
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Extrato de Contrato
Prefeitura Municipal de Arapongas

Secretaria de Administração

Processo Administrativo: nº 141/2016.
Contrato: n.º 453/2016 – P.M.A
Partes: Município de Arapongas e RIO PAN
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS –
EIRELI - ME, inscrita no CNPJ nº 24.028.878/0001-01,
representado por Otonir Marcos Teixeira de Siqueira,
CPF nº 033.991.887-06.
Objeto: Contratação de empresa especializada para
prestação de serviços de Buffet e Coffe Breack, através
do recurso do convênio n.º 046/2014 – SEDS/CEDCA/
FIA/PR, objetivando a execução de ações de “Atenção
ás famílias dos adolescentes internados por medida
socieducatica – AFAI”, em atendimento a Secretaria
Municipal de Assistência Social – SEMAS.
Modalidade: Pregão nº. 087/2016- PMA.
Valor: R$ 10.900,00 (dez mil e novecentos reais).
Prazo de Vigência: Até 31/12/2016, a contar da data de
sua assinatura.
Foro: Município de Arapongas.
Data e Assinaturas.

Extrato de Termo Aditivo
Prefeitura Municipal de Arapongas

Secretaria Municipal de Administração

Processo Administrativo: nº 001/2016.
Ata de Registro de Preços nº. 102/2016 – 2º Termo
Aditivo
Partes: Município de Arapongas e L.A. FARIA & CIA
LTDA - ME, CNPJ/MF: nº 22.203.443/0001-12,
representado por Carlos Augusto Faria, CPF/MF nº
479.839.819-53.
Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de
gêneros alimentícios necessários para suprir o cardápio
da merenda escolar das escolas da rede municipal de
ensino e centros de Educação Infantil, em atendimento
a Secretaria Municipal de Educação. Objeto do Termo
Aditivo: CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO: Revisão
do preço do item n.º 13 e 14 – Mussarela, previsto na
Ata de Registro de Preços n.º 102/2016, conforme tabela
anexa ao termo. Parágrafo único – A revisão dos preços
unitários conforme a tabela anexa ao termo acarretará
um acréscimo no valor total da Ata de RS 15.247,00, em
razão do saldo existente. CLÁUSULA SEGUNDA – DA
FUNDAMENTAÇÃO- A revisão dos preços tem seu
fundamento no artigo 65, II, alínea “d” da Lei n.º 8.666/
93. CLÁUSULA TERCEIRA – DA PUBLICAÇÃO – Para
dar eficácia a este termo, incumbirá ao Município de
Arapongas providenciar a publicação deste instrumento,
por extrato, até o quinto dia útil do mês seguinte ao de
sua assinatura. CLÁUSULA QUARTA- Ficam ratificadas
todas as demais cláusulas e condições do contrato
original que não colidam com o presente Termo Aditivo.
Modalidade: Pregão nº. 001/2016. Data e assinaturas.

Extrato de Termo Aditivo
Prefeitura Municipal de Arapongas

Secretaria Municipal de Administração

Processo Administrativo: nº 188/2015.
Ata de Registro de Preços nº. 055/2016 – 2º Termo
Aditivo
Partes: Município de Arapongas e RINAMED
COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS
HOSPITALARES LTDA, CNPJ/MF: nº 03.583.301/0001-
83, representado por Kleber Antonio Tolomeu Tonin,
CPF/MF n° 023.175.569-42. Objeto: Registro de Preços
para futuras e eventuais aquisições de material consumo
hospitalar, em atendimento a Secretaria Municipal da
Saúde e ao Corpo de Bombeiros de Arapongas. Objeto
do Termo Aditivo: CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO:
Revisão do preço dos itens 239 a 245 – soro fisiológico
na Ata de Registro de Preços n.º 055/2016, conforme
tabela anexa ao termo aditivo. Parágrafo único – A
revisão dos preços unitários conforme a tabela anexa
ao termo acarretará um acréscimo no valor total da Ata
de R$ 32.103,00, em razão do saldo atual dos itens.
CLÁUSULA SEGUNDA – DA FUNDAMENTAÇÃO –
A revisão dos preços tem seu fundamento no artigo 65,
II, alínea “d” da Lei n.º 8.666/93. CLÁUSULA TERCEIRA
– DA PUBLICAÇÃO – Para dar eficácia a este termo,
incumbirá ao Município de Arapongas providenciar a
publicação deste instrumento, por extrato, até o quinto
dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura.
CLÁUSULA QUARTA – Ficam ratificadas todas as
demais cláusulas e condições do contrato original que
não colidam com o presente Termo Aditivo. Modalidade:
Pregão nº. 143/2015. Data e assinaturas.

RETIFICAÇÃO DA ATA DA SESSÃO DA
CONCORRÊNCIA 005/2016

DATADA DE 16 DE AGOSTO DE 2016.

Após análise do recurso interposto pela empresa BVK
OBRAS E SANEAMENTOS LTDA, verificou-se alguns
equívocos ocorridos na ata de sessão que decidiu pela
inabilitação das licitantes, além de outros pontos que
não ficaram claros, os quais prestamos os seguintes
esclarecimentos:
A empresa BVK OBRAS E SANEAMENTOS LTDA foi
inabilitada por questões referente ao atestado de
capacidade técnica emitido pela Sanepar, o qual não
está acervado pelo CREA e não contém selo de
autenticidade do referido conselho.
Além disso, deixou de apresentar a Certidão de Acervo
Técnico (CAT) do profissional Robson Lino Rodrigues
referente ao atestado da Sanepar, tendo apresentado
apenas CAT da Prefeitura Municipal de Curitiba, este
incompatível com o objeto do edital, e sem apresentar
atestado de capacidade técnica emitido pela Prefeitura
de Curitiba.
Sendo assim, fica reaberto o prazo para apresentação
de recurso em face da decisão de inabilitação.

Arapongas, 26 de Agosto de 2016

ISRAEL BIASON FILHO
Presidente da Comissão

DECRETO Nº 666/16, de 25 de Agosto de 2016

ANTONIO JOSÉ BEFFA, Prefeito do Município de
Arapongas, Estado do Paraná, no uso de suas
atribuições legais e, considerando o contido no processo
de Averbação, protocolado sob o nº 18056 de 11.08.2016;

R E S O L V E:
AVERBAR ao acervo de MOACIR ROBERTO
BANDEIRA, matrícula nº 32964-01, ocupante do cargo
de Odontólogo, Classe B, do Grupo Profissional Superior
01, Nível 71, de provimento efetivo, lotado na Secretaria
Municipal de Saúde,  o tempo de contribuição vinculado
ao Regime Geral de Previdência Social – RGPS, conforme
Certidão nº 14022020.1.00029/12-1, expedida pelo INSS
em 20.04.2012, referente aos períodos de 01.05.1979 a
31.07.1980, 01.03.1981 a 31.03.1981, 01.03.1983 a
31.12.1984, 01.01.1985 a 31.12.1986, 01.08.1987 a
31.05.1990, 01.07.1990 a 30.11.1990, 01.01.1991 a
31.12.1991 e 01.01.1992 a 28.02.1993, perfazendo o total
de 3.860 dias, os quais, com a aplicação do acréscimo
decorrente da conversão de que trata o Parecer MPS/CJ
46/06, resultaram em 4.033 dias correspondentes a 11
anos, 00 meses e 18 dias  e o tempo de Serviço Militar,
conforme Certidão nº 474-Sect, expedida pelo Ministério
da Defesa – Exército Brasileiro – 30º Batalhão de
Infantaria Mecanizado, em 24.08.2016, referente ao
período de 06.04.1973 a 14.01.1974, perfazendo o total
de 284 dias, correspondentes a 00 anos, 09 meses e 08
dias, totalizando 4.312 dias, correspondentes a 11 anos,
09 meses e 27 dias,  considerados para efeitos de
aposentadoria e disponibilidade, na forma do disposto
no art. 201, § 9º, da Constituição Federal; art. 40 e ss., do
Capítulo I, da Lei nº 3.225/05 (Sistema de Seguridade
Social), dos quais 01 ano, 02 meses e 00 dias,
considerados para todos os efeitos legais, conforme art.
184, da Lei nº 4.451/16.

Arapongas, 25 de Agosto de 2016.

ANTONIO JOSÉ BEFFA
Prefeito

NATALIA RAGUSA ROCHA CORTEZ
Secretária de Administração

AVISO DE ENCERRAMENTO DE PRAZO
RECURSAL E

CONVOCAÇÃOTOMADA DE PREÇOS N.° 006/
2016

A Comissão designada pela Portaria n.° 245/2016 torna
público, para conhecimento dos interessados, que NÃO
houve interposição de recurso administrativo referente
à decisão proferida na sessão pública e que o prazo
recursal está encerrado.
Ademais, conforme o item 6.5.2 do edital de licitação, o
Presidente da Comissão Permanente de Licitação
convoca as licitantes para participarem da segunda
sessão pública, confirmada a realizar-se no dia 31 de
Agosto de 2016 às 09h:15min, na sala de reuniões da
Gerência de Licitação, localizada no 2° Piso, Paço
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Municipal,  Rua Garças, 750, Centro – Arapongas – PR,
a fim de dar prosseguimento aos trabalhos com a
abertura dos envelopes n.°s 2, contendo as propostas
de preços.

Arapongas, 26 de Agosto de 2016.

ISRAEL BIASON FILHO
Presidente da Comissão

Extrato de Termo Aditivo
Prefeitura Municipal de Arapongas

Secretaria Municipal de Administração

Processo Administrativo: nº 243/2014.
Contrato nº. 528/2014 – 2º Termo Aditivo
Partes: Município de Arapongas e JAIR JORGE
ZANATTA, CPF/MF nº 144.270.109-97.
Objeto: Locação de Imóvel localizado na Rua Íbis, nº.
1038 – Centro, para instalação e atividades da Unidade
da Justiça Federal no Município de Arapongas, em
atendimento a Gerência de Patrimônio – GEPAT.
Objeto do Termo Aditivo: Com fundamento no Processo
Administrativo nº. 17586/16, de 05/08/2016, acordam as
partes, nos termos da Lei, nº. 8.666/93, em prorrogar o
prazo de vigência contratual do imóvel localizado á Rua
Íbis, 1038, Centro, Arapongas, PR, que abriga atividades
e instalações da Justiça Federal, por 12 (doze) meses,
com início em 23.08.2016 e término em 22.08.2017, e em
reajustar o valor do aluguel de R$ 1.925,28
(hum mil novecentos e vinte e cinco reais e vinte e oito
centavos) para R$ 2.109,34 (dois mil cento e nove reais
e trinta e quatro centavos) mensais observando-se o
índice, no montante de 9,56% relativo à reposição
inflacionária, acumulado nos últimos 12 (doze) meses,
divulgado pelo INPC-IBGE, totalizando para o período
da presente prorrogação o montante de R$ 25.312,08
(vinte e cinco mil trezentos e doze reais e oito centavos).
Modalidade: Dispensa nº. 033/2014.
As demais cláusulas estipuladas em contrato original
permanecem inalteradas.
Data e assinaturas.
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Licitação – Processo Administrativo nº 148/16 – Inex. nº 020/16 
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Licitação – Processo Administrativo nº 149/16 – Inex. nº 021/16 
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Licitação – Processo Administrativo nº 150/16 – Inex. nº 022/16 
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COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE ARAPONGAS - CODAR 

AVISO DE LICITAÇÃO  
PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2016  -  PROC. ADMIN. Nº010/2016 

 

PARA PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE MICRO EMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E 

MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL  

OBJETO: Registro de Preço para aquisição de pneus, câmaras de ar e protetores de aro, para 

uso nos veículos da Companhia de Desenvolvimento de Arapongas - CODAR. Sessão pública 

para recebimento dos envelopes de proposta e documentação: até às 09h00min do dia 09 de 

setembro de 2016, na Sala de Licitação da Companhia de Desenvolvimento de Arapongas � 

CODAR, localizada na Rua Eurilemos, nº 1.045 - Centro, em Arapongas/PR. Modalidade de 

Licitação e Critério de Julgamento: Pregão Presencial � Menor Preço por Item.  Valor Máximo 

desta licitação: R$ 21.240,00. O edital completo encontra-se disponível aos interessados 

devendo ser solicitado através do e-mail licitacao.codar@gmail.com.  Informações 

complementares pelo telefone (43) 3252-0133 - Departamento de Licitação. 

Arapongas, 24 de agosto de 2016. 

 

Alberto de Oliveira Júnior 

Diretor Presidente 
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COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE ARAPONGAS - CODAR 

AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2016 � PROC. ADMIN. Nº011/2016 

OBJETO: Registro de Preço para aquisição de Emulsão Asfáltica, objetivando a realização de 

serviços de asfaltamento e tapa buracos em vias urbanas do Município de Arapongas, Paraná. 

Sessão pública para recebimento dos envelopes de proposta e documentação: até às 

09h00min do dia 12 de setembro de 2016, na Sala de Licitação da Companhia de 

Desenvolvimento de Arapongas � CODAR, localizada na Rua Eurilemos, nº 1.045 - Centro, em 

Arapongas/PR. Modalidade de Licitação e Critério de Julgamento: Pregão Presencial � Menor 

Preço por Item, com cota reservada para MEs, EPPs e MEIs. Valor Máximo desta licitação: 

R$ 425.167,00. O edital completo encontra-se disponível aos interessados devendo ser 

solicitado através do e-mail licitacao.codar@gmail.com.  Informações complementares pelo 

telefone (43) 3252-0133 - Departamento de Licitação. 

Arapongas, 24 de agosto de 2016. 

 

Alberto Júnior de Oliveira 

Diretor Presidente 
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COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE ARAPONGAS - CODAR 

AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2016 � PROC. ADMIN. Nº012/2016 

OBJETO: Registro de Preço para aquisição de cimento, ferro, cal e tijolo, a serem utilizados em 

obras de construção civil realizadas pela Companhia de Desenvolvimento de Arapongas � 

CODAR. Sessão pública para recebimento dos envelopes de proposta e documentação: até às 

09h00min do dia 13 de setembro de 2016, na Sala de Licitação da Companhia de 

Desenvolvimento de Arapongas � CODAR, localizada na Rua Eurilemos, nº 1.045 - Centro, em 

Arapongas/PR. Modalidade de Licitação e Critério de Julgamento: Pregão Presencial � Menor 

Preço por Item, com cotas exclusivas para MEs, EPPs e MEIs, e cota reservada. Valor Máximo 

desta licitação: R$ 256.299,10. O edital completo encontra-se disponível aos interessados 

devendo ser solicitado através do e-mail licitacao.codar@gmail.com. Informações 

complementares pelo telefone (43) 3252-0133 - Departamento de Licitação. 

Arapongas, 24 de agosto de 2016 

 

Alberto de Oliveira Júnior 

Diretor Presidente 
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