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DECRETO nº. 624/16, de 12 de agosto de 2016

ANTONIO JOSÉ BEFFA, Prefeito do Município de
Arapongas, Estado do Paraná, no uso de suas
atribuições legais, à vista do contido na solicitação nº
083/16, de 10/08/16, da SEGOV-GABINETE;

R E S O L V E:
EXONERAR, a partir de 01 de setembro de 2016,
ELISANGELA GONÇALVES BOBATO CORTEZ,
matrícula nº 68730/1, do cargo de Secretária Municipal
de Educação – símbolo CC1, de provimento exclusivo
em comissão, para o qual foi nomeada através do Decreto
nº 456 de 17/06/2016.

Arapongas, 12 de agosto de 2016.

ANTONIO JOSÉ BEFFA
Prefeito

NATALIA RAGUSA ROCHA CORTEZ
Secretária Municipal de Administração

DECRETO nº. 625/16, de 12 de agosto de 2016

ANTONIO JOSÉ BEFFA, Prefeito do Município de
Arapongas, Estado do Paraná, no uso de suas
atribuições legais, à vista do contido na solicitação nº
082/16, de 10/08/16, da SEGOV / GABINETE;

R E S O L V E:
NOMEAR, a partir de 01 de setembro de 2016,
ELIZABETE HUMAI DE TOLEDO, matrícula nº 12017/
1, ocupante do cargo de Professor, classe D, de
provimento efetivo, para exercer em comissão, o cargo
de Secretária Municipal de Educação – símbolo CC1, de
conformidade com a Lei 4.451, de 25/01/16 (Estatuto dos
Servidores Públicos Municipais de Arapongas),
combinado com a Lei n° 4.452/16 (Estrutura
Organizacional do Município).

Arapongas, 12 de agosto de 2016.

ANTONIO JOSÉ BEFFA
Prefeito

NATALIA RAGUSA ROCHA CORTEZ
Secretária Municipal de Administração

 DECRETO nº. 626/16, de 12 de agosto de 2016

ANTONIO JOSÉ BEFFA, Prefeito do Município de
Arapongas, Estado do Paraná, no uso de suas
atribuições legais, à vista do contido na solicitação nº
083/16, de 10/08/16, da SEGOV / GABINETE;

R E S O L V E:
NOMEAR, a partir de 01 de setembro de 2016,
ELISANGELA GONÇALVES BOBATO CORTEZ,
matrícula nº 68730/1, ocupante do cargo de Professor C,
de provimento efetivo, para exercer em comissão, o cargo
de Gerente de Ensino – símbolo FG2, de conformidade
com a Lei 4.451, de 25/01/16 (Estatuto dos Servidores
Públicos Municipais de Arapongas), combinado com a
Lei n° 4.452/16 (Estrutura Organizacional do Município).

Arapongas, 12 de agosto de 2016.

ANTONIO JOSÉ BEFFA
Prefeito

NATALIA RAGUSA ROCHA CORTEZ
Secretária Municipal de Administração

DECRETO Nº. 672/16, DE 30 DE AGOSTO DE 2016

ANTONIO JOSÉ BEFFA, Prefeito do Município de
Arapongas, Estado do Paraná, no uso de suas
atribuições legais, conforme petição protocolada sob
nº 19094/16, de 30/08/16;

R E S O L V E:
EXONERAR, “a pedido”, a partir de 01 de setembro de
2016, JOÃO MARIANO FILHO, matrícula 917-2/1, do
cargo de DIRETOR PRESIDENTE,  símbolo CC1, de
provimento em comissão, lotado no Instituto de
Previdência, Pensões e Aposentadorias dos Servidores
de Arapongas – IPPASA, para o qual foi nomeado
através do Decreto nº 013/13, de 01/01/2013.

Arapongas, 30 de agosto de 2016.

ANTONIO JOSÉ BEFFA
Prefeito

NATALIA RAGUSA ROCHA CORTEZ
Secretária Municipal de Administração

DECRETO Nº. 673/16, DE 30 DE AGOSTO 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:
NOMEAR, a partir de 01 de setembro de 2016,
GIULIANA MANFRINATTO FERNANDES, matrícula
nº 51535/1, nos termos do art. 15, inciso II, da Lei nº.
4.451, de 25/01/16 (Estatuto dos Servidores Públicos do
Município), para ocupar o cargo de DIRETOR
PRESIDENTE, símbolo CC1, de provimento em comissão,
lotado Instituto de Previdência, Pensões e
Aposentadorias dos Servidores de Arapongas –
IPPASA, com fundamento no art. 103, “a” da Lei nº 3.225,
de 03 de agosto de 2005, combinado com inciso I do art.
4º da Lei nº. 4.452/16 (Estrutura Organizacional do
Município), ficando designada para responder
cumulativamente pela Diretoria Previdenciária do referido
Instituto.

Arapongas, 30 de agosto de 2016.

ANTONIO JOSÉ BEFFA
Prefeito

NATALIA RAGUSA ROCHA CORTEZ
Secretária Municipal de Administração

EXTRATO DE CONVÊNIO
Prefeitura Municipal de Arapongas

CONVÊNIO PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE
TRABALHO SOCIAL
Partes: MUNICÍPIO DE ARAPONGAS e BANCO DO
BRASIL S.A.
DO OBJETO: O presente Convênio tem por finalidade a
realização de atividades constantes do Projeto de
Trabalho Social, no âmbito do Programa Minha Casa
Minha Vida, em conformidade com as especificações
contidas no ANEXO I, deste Convênio.
DOS RECURSOS: 305.982,62 (trezentos e cinco mil,
novecentos e oitenta e dois reais e sessenta e dois
centavos).
DA VIGÊNCIA: Será executado pelo Conveniado a partir
de noventa dias antes da conclusão das obras do
Residencial Piacenza e sua conclusão deverá ocorrer
após cento e oitenta dias, contados a partir da assinatura
do último contrato com o beneficiário do
empreendimento, prorrogáveis por até cento e oitenta
dias, quando necessário.
Data e Assinaturas.
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ANTONIO JOSÉ BEFFA
Prefeito

MARCOS ANTONIO DE PAULA
Gerente Geral do BB

Extrato de Termo Aditivo
Prefeitura Municipal de Arapongas

Secretaria Municipal de Administração

Processo Administrativo: nº 163/2015.
Ata de Registro de Preços nº. 452/2015 – 1º Termo
Aditivo
Partes: Município de Arapongas e COMERCIAL
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, CNPJ/MF: nº
67.729.178/0004-91, representado por Walter Prochnow
Junior, CPF/MF nº 139.498.468-59. Objeto: Registro de
preços para futura aquisição de medicamentos para
Unidades Básicas de Saúde, UBSs, UPA 24 horas, PAM
18 horas, CISAM, SAMU e demais unidades, em
atendimento a Secretaria Municipal de Saúde. Objeto
do Termo Aditivo: CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
– Revisão do preço unitário dos itens 52, 55, 56, 100, 135
e 206 previsto na ata de registro de preços n.º 452/2015,
conforme tabela anexa ao termo aditivo. CLÁUSULA
SEGUNDA – DA FUNDAMENTAÇÃO – A revisão dos
preços tem seu fundamento no artigo 65, II, alínea “d”
da Lei n.º 8.666/93 e art. 11 do Decreto Municipal n.º
091/16, bem como no item 6.1.1.7 da ata de registros de
preços. 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
da ata de registro de preços original que não colidam
com o presente Termo Aditivo. Modalidade: Pregão nº.
125/2015. As demais cláusulas estipuladas em contrato
original permanecem inalteradas. Data e assinaturas.

PORTARIA Nº 237/14, de 29 de abril de 2014

ANTONIO GLENIO DE OLIVEIRA MACHADO,
Secretário Municipal de Segurança Pública e Trânsito,
no uso de suas atribuições legais, e considerando:

- a constatação de irregularidade cometida pelo servidor,
apurada e tipificada no Processo Administrativo
Disciplinar sob o nº 002/2014, da Comissão Permanente
de Sindicância, constituída pela Portaria nº 192/13, de
14/03/13.

R E S O L V E:
Art. 1º - APLICAR, ao servidor L.H.B. da C., matrícula nº
9639-3/1, ocupante do cargo de Guarda Municipal, de
provimento efetivo, lotado na Secretaria Municipal de
Segurança Pública e Trânsito, a pena de Suspensão
Disciplinar, conforme previsto no Art. 105, parágrafo
único, da Lei nº 3.896/11, de 19/08/11 (Estatuto e Plano
de Classificação de Cargo, Carreira e Remuneração da
Guarda Municipal Civil de Arapongas), por 01 (um) dia

após a publicação deste ato, por transgressão ao inciso
XXXI, do Art. 105, da referida Lei, conforme dispõe a
seguir:
....................
Art. 105. Aplica-se a penalidade de advertência às
seguintes transgressões:
....................
XXXI – omitir em nota de ocorrência ou qualquer outro
documento dados indispensáveis ao esclarecimento de
fato tratado;
....................
Parágrafo único.  Na primeira reincidência em
transgressão prevista neste artigo comina-se a pena de
suspensão de um dia, a segunda de até dois dias, a
terceira de até quatro dias e assim sucessivamente,
elevando-se em dobro, até no máximo 30 (trinta) dias,
respeitando-se as circunstâncias atenuantes  e
agravantes.
...................

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

Arapongas, 29 de abril de 2014.

ANTONIO GLENIO DE OLIVEIRA MACHADO
Secretário Municipal de Segurança Pública e Trânsito

Visto

ANTONIO JOSÉ BEFFA
Prefeito



CONSELHO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER 
ARAPONGAS � PARANÁ 

RESOLUÇÃO 004/2016 

O Conselho Municipal de Esporte e Lazer � COMEL, no uso das 

atribuições que lhe confere a Lei Municipal nº 4.095/2013 e alterações, considerando o 

disposto pelo seu Regimento Interno e o disposto pela Lei Municipal 4.497/2016, bem como 

o deliberado pela Plenária em reunião realizada na data de 26/08/2016, 

RESOLVE: 

Art. 1º. ALTERAR, o Artigo 39 do Regimento Interno do COMEL, que 

passa a vigorar com a seguinte redação:  

�Art. 39. A Comissão de Justiça Disciplinar Desportiva � CJDD, será nomeada 

pelo Conselho Municipal de Esporte e Lazer - COMEL, devendo conter em sua 

composição: 

I � 01 (um) membro titular do Conselho, representantes do Poder Público 

Municipal; 

II � 01 (um) membro titular do Conselho, representante da Sociedade Civil 

Organizada; e, 

III � 01 (um) representante da Procuradoria Jurídica do Município, indicado 

pelo Procurador Geral do Município.� 

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

ficando revogadas as disposições em contrário. 

Arapongas, 26 de agosto de 2016. 

__________________ 

Rogério Garcia 

Presidente 
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CONSELHO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER 
ARAPONGAS � PARANÁ 

RESOLUÇÃO 005/2016 

O Conselho Municipal de Esporte e Lazer � COMEL, no uso das 
atribuições que lhe confere a Lei Municipal nº 4.095/2013 e alterações, considerando o 
disposto pelo seu Regimento Interno, bem como o deliberado pela Plenária em reunião 
realizada na data de 26/08/2016, 

RESOLVE: 

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

Temática Permanente intitulada �COMISSÃO DE JUSTIÇA DISCIPLINAR DESPORTIVA - 

CJDD�, como representantes do COMEL, em substituição aos anteriormente designados, os 

seguintes Conselheiros: 

NOME REPRESENTAÇÃO 
MARLICE APARECIDA AFONSO PODER PÚBLICO 
DOUGLAS DE AGUIAR LOURENÇO SOCIEDADE CIVIL 

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

ficando revogadas as disposições em contrário, em especial a Resolução COMEL 001/2016. 

Arapongas, 26 de agosto de 2016. 

_________________ 

Rogério Garcia 

Presidente 
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CONSELHO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER 
ARAPONGAS � PARANÁ 

RESOLUÇÃO 006/2016 

O Conselho Municipal de Esporte e Lazer � COMEL, no uso das 
atribuições que lhe confere a Lei Municipal nº 4.095/2013 e alterações, considerando o 
disposto pelo seu Regimento Interno, bem como o deliberado pela Plenária em reunião 
realizada na data de 26/08/2016, 

RESOLVE: 

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

Temática Permanente intitulada �COMISSÃO DE INSCRIÇÃO E FISCALIZAÇÃO�,  a Sra. 

ROSÂNGELA PEREIRA DIAS, em substituição ao Sr. Antônio Lúcio Nonis Júnior. 

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

ficando revogadas as disposições em contrário. 

Arapongas, 26 de agosto de 2016. 

_________________ 

Rogério Garcia 

Presidente 
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CONSELHO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER 
ARAPONGAS � PARANÁ 

RESOLUÇÃO 007/2016 

O Conselho Municipal de Esporte e Lazer � COMEL, no uso das 
atribuições que lhe confere a Lei Municipal nº 4.095/2013 e alterações, considerando o 
disposto pelo seu Regimento Interno, bem como o deliberado pela Plenária em reunião 
realizada na data de 26/08/2016, 

RESOLVE: 

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

Temática Permanente intitulada �COMISSÃO DE INSCRIÇÃO E FISCALIZAÇÃO�,  o Sr. 

JOSÉ EMÍLIO RODRIGUES SANTANA, em substituição ao Sr. Douglas de Aguiar 

Lourenço. 

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

ficando revogadas as disposições em contrário. 

Arapongas, 26 de agosto de 2016. 

_________________ 

Rogério Garcia 

Presidente 
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Secretaria Municipal de Administração 
Diretoria de Recursos Humanos

Página 1 de 1

PPRREEFFEEIITTUURRAA DDOO MMUUNNIICCÍÍPPIIOO DDEE AARRAAPPOONNGGAASS
Estado do Paraná 

PROCESSO SELETIVO DE ESTAGIÁRIOS

EDITAL nº 056/16, de 31 de agosto de 2016.

A Prefeitura do Município de Arapongas, tendo em vista o Processo Seletivo de 
Estagiários, realizado através do Edital nº. 021/16, de 30/03/2016 e homologado pelo Edital nº. 
030/16, de 05/05/2016 e considerando: 

- o contido no Edital nº 055/16, de 25/08/2016. 

TORNA PÚBLICO: 

Art. 1° - Que o candidato, abaixo relacionado, fica eliminado do presente Processo 
Seletivo de Estagiários, pelo motivo a seguir: 

CURSO: ADMINISTRAÇÃO -  CANDIDATOS GERAL 

CLASSIFICAÇÃO NOME 
18 MATHEUS DA SILVA MARTINS Não atendimento a convocação

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

Arapongas, 31 de agosto de 2016.

            NATALIA RAGUSA ROCHA CORTEZ                               ANTONIO JOSÉ BEFFA
               Secretária  Municipal de  Administração                                             Prefeito

QUARTA-FEIRA 31/08/2016 DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS ANO: VIII   Nº: 1749 -  PÁG:07



���������

Secretaria Municipal de Administração 
Diretoria de Recursos Humanos

1

PPRREEFFEEIITTUURRAA DDOO MMUUNNIICCÍÍPPIIOO DDEE AARRAAPPOONNGGAASS
Estado do Paraná 

PROCESSO SELETIVO DE ESTAGIÁRIOS

EDITAL nº 057/16, de 31 de agosto de 2016.

A Prefeitura do Município de Arapongas, convoca candidato (a)  classificado (a)  no Processo 
Seletivo de Estagiários, aberto pelo Edital nº. 021/16, de 30/03/2016 e homologado pelo Edital nº. 030/16, 
de 05/05/2016: 

Art. 1º - FICA CONVOCADO(A),  o(a) candidato(a) classificado(a)  no Processo Seletivo de 
Estagiários, aberto pelo Edital nº. 021/16, de 30/03/2016 e homologado pelo Edital nº. 030/16, de 
05/05/2016, constante no ANEXO I, para comparecer na Diretoria de Recursos Humanos desta Prefeitura, 
situada na Rua das Garças, 750 (esquina com Rua Flamingos); no prazo improrrogável de 02 (dois) dias 
úteis, a contar da data da publicação oficial deste, no horário das 13h às 17h, para demais formalidades 
legais, conforme previsto no item 9.3 e 9.4, do Edital nº 021/16. 

Art. 2º - O  não atendimento quanto ao contido no item 9.3, do Edital nº 021/16, implicará 
inabilitação automática do(a) candidato(a) para o Processo Seletivo de Estagiários, reservando-se ao 
município o direito de convocar o(a) próximo(a) candidato(a) da lista de classificação, não cabendo nessas 
hipóteses, pedido de reconsideração ou recurso. 

  
Art. 3º - As vagas destinadas aos candidatos com deficiência e candidatos com baixa renda 

candidato que não forem preenchidas serão destinadas aos demais candidatos(as) observada a ordem 
geral de classificação, conforme previsto nos ítens 7.5 e 8.4, do Edital nº 021/16. 

Art. 4º - O(A) candidato(a) classificado(a) que não tiver interesse em aceitar a vaga ofertada, 
assinará Termo de Desistência e terá seu nome eliminado da lista de classificação.

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

Arapongas, 31 de agosto de 2016.

NATALIA RAGUSA ROCHA CORTEZ 
 Secretária Municipal de Administração

ANTONIO JOSE BEFFA
Prefeito

ANEXO I

(Edital nº 057/16, de 31/08/2016)

CURSO: ADMINISTRAÇÃO -  CANDIDATOS GERAL 
CLASSIFICAÇÃO NOME 

19 LETICIA NAIARA DA FONSECA 
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Secretaria Municipal de Administração 
Diretoria de Recursos Humanos 

PORTARIA nº. 327/16, de 26 de agosto de 2016.

ANTONIO JOSÉ BEFFA, Prefeito do Município de Arapongas, Estado do Paraná, 
no uso de suas atribuições legais,  mediante solicitação expressa das servidoras, devidamente 
autorizada, conforme CI n° 0941/16, datada de 22/08/2016, da EDUCAÇÃO; 

R E S O L V E:

DECLARAR, que a partir de 22 de agosto de 2016, as ocupantes do cargo de 
Secretário de Documentação Escolar, abaixo relacionadas, respondem pela documentação escolar 
dos Estabelecimentos de Ensinos, centralizados na Secretaria Municipal de Educação, conforme 
segue, ficando dispensadas das designações anteriores: 

Matrícula Nome do(a)  Secretário(a) Estabelecimento de Ensino 

93173/1 Vanessa Betelli Rodrigues Escola Municipal Clotário 
Portugal 

60810/2 Vera Regina Volpato Escola Municipal Joarib Grilo 
Cordeiro 

95850/1 Tammy Liliam Salvioni Omodei Escola Municipal Albor Pimpão 
Ferreira 

Arapongas, 26 de agosto de 2016. 

ANTONIO JOSÉ BEFFA 
Prefeito

ELISÂNGELA GONÇALVES BOBATO CORTEZ
Secretária Municipal de Educação

PPRREEFFEEIITTUURRAA DDOO MMUUNNIICCÍÍPPIIOO DDEE AARRAAPPOONNGGAASS
Estado do Paraná 

                        

QUARTA-FEIRA 31/08/2016 DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS ANO: VIII   Nº: 1749 -  PÁG:12



Processo Administrativo nº. 148/2016 � Inexigibilidade nº. 020/2016 
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº. 009/2016 

A Comissão Especial de Licitação, da Prefeitura Municipal de Arapongas, instituída através da Portaria n°. 245/16 de 29 de junho de 2016, no uso das atribuições legais resolve tornar público aos interessados no 
Chamamento Público N.° 009/2016:  
I � Resultado referente à análise da documentação de habilitação;  

I - RESULTADO REFERENTE À ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO; 

INTERESSADOS CNPJ ENDEREÇO SITUAÇÃO 

MCO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 21.762.680/0001-50 
RUA MARQUES DE ABRANTES, 256, APT 41, 

ZONA 07, MARINGA, PR 
HABILITADO 

Arapongas, 30 de agosto de 2016. 

Ana Paula Paulatti Nonis 
Presidente
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PPRREEFFEEIITTUURRAA DDOO MMUUNNIICCÍÍPPIIOO DDEE AARRAAPPOONNGGAASS
Estado do Paraná 

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, PENSÕES E APOSENTADORIAS DOS 
SERVIDORES DE ARAPONGAS - IPPASA 

DECRETO nº. 674/16, de 30 de Agosto de 2016.

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. 012658, de 25 de Maio de 2016; 

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 CLEONICE 
BEZERRA DA SILVA, matrícula 45713-02, inscrita no Cadastro de Pessoa Física � 
CPF/MF sob o nº. 673.966.829-91, ocupante do cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, 
Classe A, Nível 32, do Grupo Profissional Básico 01, lotado na Secretaria Municipal de 
Saúde. 

Art. 2º � O valor dos proventos será de R$ 900,52 (Novecentos 
reais e cinquenta e dois centavos) calculados na proporção de 10.021/10.950 avos das 80% 
maiores remunerações de contribuição desde jul/94, 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, complementado ainda em R$ 168,95 (Cento e sessenta e 
oito reais e noventa e cinco centavos), para atingir o valor de R$ 1.069,47 (Um mil e 
sessenta e nove reais e quarenta e sete centavos), salário mínimo municipal, conforme Leis 
Municipais nº. 4.097/13, de 25.04.2013, nº. 4.141/13, de 18.09.2013, nº. 4.230/14, de 
22.04.2014, nº. 4.372/15, de 23.04.2015 e nº. 4.460/16, de 01.04.2016; correspondentes a
27 anos, 05 meses e 16 dias de contribuição a Regime Próprio de Previdência 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, 30 de Agosto de 2016. 

ANTONIO JOSÉ BEFFA 
PREFEITO 

GIULIANA MANFRINATTO FERNANDES 
DIRETORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO IPPASA
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PPRREEFFEEIITTUURRAA DDOO MMUUNNIICCÍÍPPIIOO DDEE AARRAAPPOONNGGAASS
Estado do Paraná 

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, PENSÕES E APOSENTADORIAS DOS 
SERVIDORES DE ARAPONGAS - IPPASA 

 DECRETO nº. 675/16, de 30 de Agosto de 2016.

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. 013068, de 02 de Junho de 2016, 

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 GERSOMINA GRECO 
PEREIRA, matrícula 66974-02, inscrita no Cadastro de Pessoa Física � CPF/MF sob o nº. 
018.019.519-00, ocupante do cargo de Professor, Classe C, Nível 12, do Quadro de Pessoal 
do Magistério Público Municipal, lotado na Secretaria Municipal de Educação. 

Art. 2º � O valor dos proventos será de R$ 2.336,40 (Dois mil, 
trezentos e trinta e seis reais e quarenta centavos) mensais, e anuais de R$ 28.036,80 (Vinte 
e oito mil, trinta e seis reais e oitenta centavos), já acrescidos de 18% (Dezoito por cento) 
de adicionais por tempo de serviço municipal, de conformidade com as Leis números 
4.451/16 e 4.450/16 (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 25 anos, 02 meses e 04 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, 30 de Agosto de 2016. 

    GIULIANA MANFRINATTO FERNANDES                      ANTONIO JOSÉ BEFFA
            DIRETORA PRESIDENTE  EM EXERCÍCIO IPPASA                                                                      PREFEITO 
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PPRREEFFEEIITTUURRAA DDOO MMUUNNIICCÍÍPPIIOO DDEE AARRAAPPOONNGGAASS
Estado do Paraná 

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, PENSÕES E APOSENTADORIAS DOS 
SERVIDORES DE ARAPONGAS - IPPASA 

DECRETO nº. 676/16, de 30 de Agosto de 2016.

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. 013171, de 03 de Junho de 2016; 

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 CARLOS 
BETELLI NETO, matrícula 71188-01, inscrito no Cadastro de Pessoa Física � CPF/MF 
sob o nº. 204.987.729-34, ocupante do cargo de Agente de Vigilância, Classe A, Nível 44, 
do Grupo Profissional Básico 01, lotado na Secretaria Municipal de Segurança Pública e 
Trânsito. 

Art. 2º � O valor dos proventos será de R$ 719,82 (Setecentos e 
dezenove reais e oitenta e dois centavos) calculados na proporção de 8.726/12.775 avos das 
80% maiores remunerações de contribuição desde dez/94, 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, acrescidos de R$ 160,18 (Cento e sessenta reais e 
dezoito centavos) para alcançar o piso nacional e complementado ainda em R$ 189,47 
(Cento e oitenta e nove reais e quarenta e sete centavos), para atingir o valor de R$ 
1.069,47 (Um mil e sessenta e nove reais e quarenta e sete centavos), salário mínimo 
municipal, conforme Leis Municipais nº. 4.097/13, de 25.04.2013, nº. 4.141/13, de 
18.09.2013, nº. 4.230/14, de 22.04.2014, nº. 4.372/15, de 23.04.2015 e nº. 4.460/16, de 
01.04.2016; correspondentes a 23 anos, 11 meses e 01 dia de contribuição a Regime 
Próprio de Previdência 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, 30 de Agosto de 2016. 

ANTONIO JOSÉ BEFFA 
PREFEITO 

GIULIANA MANFRINATTO FERNANDES 
DIRETORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO IPPASA
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PPRREEFFEEIITTUURRAA DDOO MMUUNNIICCÍÍPPIIOO DDEE AARRAAPPOONNGGAASS
Estado do Paraná 

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, PENSÕES E APOSENTADORIAS DOS 
SERVIDORES DE ARAPONGAS - IPPASA 

DECRETO nº. 677/16, de 30 de Agosto de 2016.

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. 013685, de 10 de Junho de 2016; 

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 NEUSA 
PEREIRA DA SILVA, matrícula 48747-01, inscrita no Cadastro de Pessoa Física � 
CPF/MF sob o nº. 763.070.429-15, ocupante do cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, 
Classe A, Nível 19, do Grupo Profissional Básico 01, lotado na Secretaria Municipal de 
Educação. 

Art. 2º � O valor dos proventos será de R$ 804,47 (Oitocentos e 
quatro reais e quarenta e sete centavos) calculados na proporção de 9.049/10.950 avos das 
80% maiores remunerações de contribuição desde fev/95, 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, acrescidos de R$ 75,53 (Setenta e cinco reais e 
cinquenta e três centavos) para alcançar o piso nacional e complementado ainda em R$ 
189,47 (Cento e oitenta e nove reais e quarenta e sete centavos), para atingir o valor de R$ 
1.069,47 (Um mil e sessenta e nove reais e quarenta e sete centavos), salário mínimo 
municipal, conforme Leis Municipais nº. 4.097/13, de 25.04.2013, nº. 4.141/13, de 
18.09.2013, nº. 4.230/14, de 22.04.2014, nº. 4.372/15, de 23.04.2015 e nº. 4.460/16, de 
01.04.2016; correspondentes a 24 anos, 09 meses e 19 dias de contribuição a Regime 
Próprio de Previdência 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, 30 de Agosto de 2016. 

ANTONIO JOSÉ BEFFA 
PREFEITO 

GIULIANA MANFRINATTO FERNANDES 
DIRETORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO IPPASA
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