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LEI N.º 4.454, DE 02 DE MARÇO DE 2016

Declara de Utilidade Pública Municipal, a entidade
beneficente denominada Bombeiro Mirim Civil de
Arapongas.

A CÂMARA MUNICIPAL DE ARAPONGAS, ESTADO
DO PARANÁ, DECRETOU, E EU, PREFEITO
MUNICIPAL, SANCIONO A SEGUINTE LEI:

Art. 1.º É declarada de utilidade pública municipal a
entidade beneficente denominada Bombeiro Mirim Civil
de Arapongas, com sede na cidade de Arapongas/PR,
nos termos da leis municipais n.º 865/70 e 2.907/02.

Art. 2.º Cessar-se-ão os efeitos da declaração de utilidade
pública, caso a entidade:

a) Deixar de apresentar os relatórios a que se referem as
alíneas “c” e “d”, do art. 2.º, da lei municipal n.º 2.907/
02;

b) Negar-se a prestar os serviços compreendidos em
seus fins estatutários;

c) Retribuir, por qualquer forma, os membros de sua
diretoria, ou conceder lucros, bonificações ou vantagens
a dirigentes, mantenedores ou associados.

Art. 3.º Esta Lei entra em vigor a partir da data de sua
publicação, ficando revogadas as disposições em
contrário.

Arapongas,  02 de março de 2016.

ANTONIO JOSÉ BEFFA
Prefeito

NATALIA RAGUSA ROCHA CORTEZ
Secretária Mun. de Administração em exercício

LEI Nº. 4.455, DE 02 DE MARÇO DE 2016

INSTITUI O PROGRAMA MUNICIPAL DE
PREVENÇÃO E COMBATE DOS VETORES DA
DENGUE, FEBRE CHIKUNGUNYA, ZIKA E FEBRE
AMARELA, ALÉM DE ESTABELECER MEDIDAS
OBRIGATÓRIAS DE FISCALIZAÇÃO, PREVENÇÃO
E ELIMINAÇÃO DE CRIADOURO(S) E foco(s) DOS
VETORES, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE

ARAPONGAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A CÂMARA MUNICIPAL DE ARAPONGAS, ESTADO
DO PARANÁ, DECRETOU, E EU, PREFEITO
MUNICIPAL, SANCIONO A SEGUINTE LEI:

Art. 1º - A presente Lei institui o Programa Municipal de
Prevenção e Combate dos vetores da Dengue, Febre
Chikungunya, Zika e Febre Amarela, que será
coordenado pela Secretaria Municipal de Saúde.

Art. 2º - A Secretaria Municipal de Saúde manterá serviço
para esclarecimentos e conscientização sobre as formas
de prevenção, combate e eliminação de possíveis vetores
transmissores da Dengue, Febre Chikungunya, Zika e
Febre Amarela, sendo obrigatório aos munícipes receber
os Agentes de Combates às Endemias, Agentes
Comunitários de Saúde, Fiscais Sanitários e demais
autoridades municipais, desde que devidamente
identificados.

Art. 3º - Ficam os munícipes e os responsáveis
pelos estabelecimentos públicos e privados em geral,
proprietários, possuidores e locatários, obrigados a
adotar medidas necessárias à manutenção de seus
imóveis limpos, sem objetos e materiais que se prestem
a servir de criadouro(s), evitando assim condições que
propiciem a instalação e proliferação dos possíveis
vetores transmissores da Dengue, Febre Chikungunya,
Zika e Febre Amarela.

§ 1º - A manutenção predial dos imóveis conforme o
caput do presente artigo compreende ainda manter
desobstruídas as lajes, calhas e vãos, bem como
eventuais desníveis em itens construtivos, de forma a
evitar que acumulem água e propiciem a proliferação
dos possíveis vetores transmissores da Dengue, Febre
Chikungunya, Zika e Febre Amarela.

§ 2º - Para fins da aplicação da presente Lei consideram-
se:

I - criadouro(s) - todos os objetos; recipientes;
equipamentos; utensílios; dispositivos; vasilhames;
pneumáticos; artefatos; acessórios, inclusive dos
eletrodomésticos; sucatas; itens arquitetônicos,
construtivos, com inclusão dos hidráulicos; plantas;
vegetação; e outros que, constituídos por quaisquer
tipos de materiais, que devido a sua natureza ou formato,
apresentem condições que propiciem à proliferação de
possíveis vetores transmissores da Dengue, Febre

Chikungunya, Zika e Febre Amarela.
II - foco(s) - criadouro(s) onde seja detectada qualquer
uma das fases do ciclo evolutivo de possíveis vetores
transmissores da Dengue, Febre Chikungunya, Zika e
Febre Amarela, ou seja, ovos, larvas, pupa ou mesmo
forma adulta.

Art. 4º - Ficam os proprietários de borracharias, empresas
de recauchutagem, recicladoras de sucatas e demais
materiais recicláveis, depósitos de veículos,
desmanches, ferros-velhos e estabelecimentos similares
obrigados a adotar medidas que eliminem criadouro(s) e
foco(s) dos possíveis vetores conforme art. anterior.

Art. 5º - Ficam os proprietários, empreiteiros, de obras
da construção civil e terrenos, obrigados a adotar
medidas de drenagem permanente de coleções líquidas,
originadas ou não por chuvas, bem como, à limpeza das
áreas sob sua responsabilidade, providenciando o
adequado descarte e eliminação de objetos, utensílios e
situações que viabilize a existência de criadouro(s) e
foco(s) dos possíveis vetores, nos termos do art. 3º.

Art. 6º - Ficam os proprietários, locatários ou
possuidores de imóveis dotados de piscinas, espelhos
d‘água, fontes e chafarizes obrigados a manter
tratamento adequado da água, de forma a não permitir
que se tornem criadouro(s) ou foco(s) para os possíveis
vetores transmissores da Dengue, Febre Chikungunya,
Zika e Febre Amarela, conforme previsto no art. 3º.

Art. 7º - Nas residências, estabelecimentos
industriais, comerciais, agrícolas e prestadores de
serviços, bem como em instituições públicas, que
possuam caixa d’água ou reservatórios, ficam os
proprietários, obrigados a mantê-los permanentemente
tampados, com vedação segura e impeditiva da
proliferação dos possíveis vetores transmissores da
Dengue, Febre Chikungunya, Zika e Febre Amarela.

Art. 8º - Ficam os proprietários de túmulos ou
os responsáveis pelo Cemitério Municipal e demais
Cemitérios Privados deste Município, obrigados a
eliminar ou utilizar de meios eficazes para evitar
criadouro(s) e foco(s) dos possíveis vetores
transmissores da Dengue, Febre Chikungunya, Zika e
Febre Amarela.

Art. 9º - Os estabelecimentos que comercializem
produtos de consumo imediato, contidos em embalagens
descartáveis, ficam os proprietários obrigados a instalar,
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nos próprios estabelecimentos, em local da fácil acesso
e visualização, recipientes adequados e em quantidade
suficiente para o descarte destas embalagens.

Art. 10 - Os Agentes Comunitários de Saúde,
Agentes de Combate às Endemias, Fiscais Sanitários e
demais autoridades municipais ficam autorizados a
adentrarem as áreas externas de imóveis desocupados,
de veraneio ou abandonados, podendo, caso
necessário, o acionamento da força pública policial.

Art. 11 - Ficam os proprietários de imobiliárias
obrigados a colaborar com as autoridades sanitárias,
no âmbito dos imóveis desocupados e que estejam sob
sua administração, sempre que solicitados.

§ 1º - Os proprietários de imobiliárias deverão
solicitar aos seus clientes e na impossibilidade destes,
adotar medidas que inviabilizem a proliferação dos
possíveis vetores transmissores da Dengue, Febre
Chikungunya, Zika e Febre Amarela, nos imóveis
desocupados.

§ 2º - Os proprietários de imobiliárias deverão possibilitar
a fiscalização, dos imóveis desocupados sobre sua
responsabilidade, acompanhada de um responsável,
ficando ainda, responsáveis pela ciência e solicitação
aos clientes, para que sejam adotadas as medidas
necessárias para inviabilizar a proliferação dos possíveis
vetores transmissores da Dengue, Febre Chikungunya,
Zika e Febre Amarela, em casos de notificações de
irregularidade.

Art. 12 - Ao serem encontrados na propriedade
do munícipe, locatário ou possuidor, criadouro(s),
foco(s) e ainda situações que não atendem aos artigos
desta lei, os Agentes Comunitários de Saúde, Agentes
de Combate às Endemias, Fiscais Sanitários ou demais
autoridades do município, deverão proceder à
notificação de irregularidade.

Art. 13 - Com a notificação de irregularidade, o
proprietário do imóvel, locatário ou possuidor do
estabelecimento tem o prazo de 07 (sete) dias para que
sejam tomadas as medidas necessárias para a eliminação
de criadouro(s), foco(s) ou ainda situações que
descumpram os artigos desta lei.

Art. 14 - Decorrido o prazo de 07 (sete) dias,
sem que sejam adotadas as providências necessárias,
conforme o artigo anterior, serão autuadas as infrações
conforme a gravidade das irregularidades, classificado-
as em:

I - Leve - quando detectada a existência de
criadouro(s);

II - Média – quando detectada a existência de
até 03 (três) foco(s);
III- Grave - quando detectada a existência de 04 (quatro)
ou mais foco(s).

Art. 15 - As infrações previstas no artigo
anterior estarão sujeitas à imposição das seguintes
multas:

I - para as infrações leves: 0,5 (meia) UFA
(Unidade Fiscal de Arapongas);

II - para as infrações médias: 01 (uma) UFA
(Unidade Fiscal de Arapongas); e

III - para as infrações graves: 03 (três) UFAs
(Unidade Fiscal de Arapongas).

Art. 16 - No caso de reincidência de infração,
será aplicada multa no valor de 5 (cinco) UFAs (Unidade
Fiscal de Arapongas).

§ 1º - Nos casos de nova reincidência, será
aplicado multa no valor em dobro da anterior aplicada, e
assim, sucessivamente, até o limite máximo de 5% (cinco
por cento) do valor venal do imóvel.

§ 2º - Para efeitos desta lei, considera-se
reincidência o cometimento de nova infração, dentro do
prazo de 12 (doze) meses depois de constatada a última
infração, independentemente, de o infrator ter sido
declarado culpado administrativamente.

§ 3º - Caso sejam evidenciados criadouro(s),
foco(s), conforme art. 3º, o proprietário do imóvel,
locatário, ou possuidor, que esteja nas condições
estabelecidas no art. 10, sofrerá diretamente multa no
valor de 3 (três) UFAs (Unidade Fiscal de Arapongas).

Art. 17 - O auto de infração será lavrado,
devendo conter:

I - identificação do infrator;
II - caracterização e endereço do imóvel;
III - data e hora da infração;
IV - menção ao dispositivo legal transgredido;
V - classificação da penalidade imposta;
VI - prazo para interposição de recurso de 10

(dez) dias.

Art. 18 - As omissões ou incorreções na
lavratura do auto de infração não acarretarão nulidade
do mesmo quando do processo constarem os elementos
necessários à determinação da infração.

Art. 19 - Os servidores públicos ficam
responsáveis pelas declarações que fizerem nos autos
de infração, sendo passíveis de punição, nos termos da
legislação aplicável.

Art. 20 - Apresentada ou não a defesa ou
impugnação, ultimada a instrução do processo, uma vez
esgotado os prazos para recurso, sem apresentação de
defesa, ou apreciados os recursos, a autoridade proferirá
decisão, dando o processo por concluso, seguida da
notificação de multa, por AR, pessoal, ou através de
publicação em edital, publicado no Diário Oficial, quando
não for localizado o proprietário do imóvel autuado.

Art. 21 - Quando aplicada a pena de multa ou
esgotado os recursos administrativos, o infrator terá o
prazo de 20 (vinte) dias, contados da data do recebimento
da notificação de multa ou ainda da data da publicação
do edital, publicado no Diário Oficial, para recolher o
respectivo valor à conta do Fundo Municipal da Saúde.

§ 1º - Caso o proprietário do imóvel não seja o infrator,
há possibilidade de indicação do mesmo por meio do

preenchimento de campo existente na notificação de
multa, devidamente preenchido, assinado e enviado por
AR, ou protocolado no setor de protocolo desta
Prefeitura Municipal de Arapongas, com os devidos
documentos do infrator (RG, CPF, Comprovante de
residência), no prazo de 20 (vinte) dias, contados a partir
do recebimento ou publicação em edital, em Diário
Oficial, da notificação de multa.

§ 2º - O valor estipulado da pena de multa cominado no
auto de infração será corrigido pelos índices oficiais
vigentes por ocasião da notificação para o seu
pagamento.

§ 3º - O não recolhimento da multa, dentro do
prazo fixado neste artigo, implicará na sua inscrição em
dívida ativa para cobrança judicial, na forma da legislação
pertinente.

Art. 22 - A arrecadação proveniente das multas
referidas nesta Lei será destinada exclusiva e
integralmente à conta do Fundo Municipal de Saúde e
aplicada igualmente, em sua totalidade, na
conscientização, prevenção, manutenção e
aparelhamento dos serviços de saúde municipal.

Art. 23 - As despesas decorrentes desta Lei
correrão à conta das dotações orçamentárias próprias,
ficando o chefe do Poder Executivo autorizado a
suplementar, caso necessário, respeitado os limites
estabelecidos pela Lei Complementar Federal nº 101, de
04 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal).

Art. 24 - Esta Lei entrará em vigor na data de
sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Arapongas,  02 de março de 2016.

ANTONIO JOSÉ BEFFA
Prefeito

ANTONIO GARCEZ NOVAES NETO
Secretário Municipal de Saúde

PORTARIA nº. 073/16, de 01 de março de 2016

NATALIA RAGUSA ROCHA CORTEZ, Secretária de
Administração em exercício, do Município de
Arapongas, Estado do Paraná, no uso de suas
atribuições legais, à vista do contido no Processo
protocolado sob o nº. 4736, de 25/02/2016;

R E S O L V E:
CONCEDER a GRASIELE SASTRE GREGIO,  matrícula
nº. 112186/1, ocupante do emprego público de
Farmacêutico, do Programa de Núcleos de Atenção a
Saúde da Família - NASF, lotado na Secretaria Municipal
de Saúde, 120 (cento e vinte) dias de LICENÇA
MATERNIDADE, no período de 20/02/2016 a 18/06/2016,
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
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60 (sessenta) dias de PRORROGAÇÃO da referida
licença, no período de 19/06/2016 a 17/08/2016, nos
termos do art. 1° e parágrafos da Lei Municipal n°. 4.109,
de 05/06/2013.

Arapongas, 01 de março de 2016.

NATALIA RAGUSA ROCHA CORTEZ
Secretária Municipal de Administração

em exercício

MARIA MARTA TANNOURI GARBIN
Diretora de Recursos Humanos

PORTARIA Nº. 004/2016, de 17 de fevereiro de 2016

ANTONIO APARECIDO DE OLIVEIRA, Secretário
Municipal de Segurança Pública e Trânsito, do
Município de Arapongas Estado do Paraná. No uso de
suas atribuições legais previstas no Art. 121 da Lei nº.
3.896 de 19 de Agosto de 2011. (Estatuto da Guarda
Municipal de Arapongas)

R E S O L V E:
Determinar, à Comissão de Revisão de Processo
Disciplinar da Guarda Municipal, abertura de revisão de
processo disciplinar como versa nos processos de nºs
2574 e 2649, ambos datados de 04/02/2016.

Arapongas, PR, 17 de Fevereiro de 2016

ANTONIO APARECIDO DE OLIVEIRA
Secretário Municipal de Segurança Pública e Trânsito

PORTARIA Nº. 005/2016, de 25 de fevereiro de 2016

ANTONIO APARECIDO DE OLIVEIRA, Secretário
Municipal de Segurança Pública e Trânsito, do
Município de Arapongas Estado do Paraná. No uso de
suas atribuições legais previstas no Art. 121 da Lei nº.
3.896 de 19 de Agosto de 2011. (Estatuto da Guarda
Municipal de Arapongas)

R E S O L V E:
DESIGNAR, o GM Frank Zanavelli Coutinho para
substituir a Inspetora GM Mônica Fabricia Pausic de
Oliveira na Comissão de Revisão de Processo
Disciplinar da Guarda Municipal, constituída através da
portaria 003/2016 de 17 de Fevereiro de 2016.

Arapongas, PR, 25 de Fevereiro de 2016.

ANTONIO APARECIDO DE OLIVEIRA
Secretário Municipal de Segurança Pública e Trânsito
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