
TERÇA-FEIRA 06/09/2016

DECRETO Nº 678/16, de 31 de AGOSTO DE 2016

ANTONIO JOSÉ BEFFA, PREFEITO DO MUNICÍPIO
DE ARAPONGAS, Estado do Paraná, no uso de suas
atribuições legais e a vista do art. 1º da Lei nº 4.095, de
25 de abril de 2013 e do Ofício nº 005/16, de 29 de agosto
de 2016, expedido pelo Conselho Municipal de Esporte
e Lazer,

R E S O L V E
Art. 1º - Designar, TAIANA POLISELI RAMOS, para
exercer a função de Secretário Executivo suplente do
Conselho Municipal de Esporte e Lazer - COMEL, em
substituição à designada através do Decreto nº 722/13,
de 27 de junho de 2013.

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

Arapongas, 31 de agosto de 2016.

ANTONIO JOSÉ BEFFA
Prefeito

NATALIA RAGUSA ROCHA CORTEZ
Secretária Municipal de Administração

DECRETO Nº 679/16, DE 31 DE AGOSTO DE 2016

ANTONIO JOSÉ BEFFA, Prefeito do Município de
Arapongas, Estado do Paraná, no uso de suas
atribuições legais, e tendo em vista a C.I. nº 039/16, de
29 de agosto de 2016, da Sede Administrativa dos
Conselhos Municipais,

R E S O L V E
Art. 1º - DESIGNAR, HAMILTON MARQUES JUNIOR,
para compor o Conselho Municipal do Plano Diretor,
como representante da Secretaria Municipal de
Segurança Pública e Trânsito - SESTRAN, em
substituição ao anteriormente designado através do
Decreto nº 1.042/2015, de 22 de outubro de 2015.

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

Arapongas, 31 de agosto de 2016.

ANTONIO JOSÉ BEFFA
Prefeito
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PORTARIA  Nº 326/16, de 26 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
369/16, de 22/08/16, da SEODUR:

R E S O L V E
DESIGNAR, ISRAEL BIASON FILHO, matrícula nº.
60062/1, ocupante do cargo de Arquiteto, de provimento
efetivo, para responder, com ônus, pela Secretaria
Municipal de Obras, Transportes e Desenvolvimento
Urbano, no período de 05/09 a 04/10/2016, de férias do
titular.

Arapongas, 26 de agosto de 2016

ANTONIO JOSÉ BEFFA
Prefeito

NATALIA RAGUSA ROCHA CORTEZ
Secretária Municipal de Administração

Extrato de Contrato
Prefeitura Municipal de Arapongas

Secretaria de Administração

Processo Administrativo: nº 142/2016.
Contratos: n.º 457/2016 - 458/2016 - 459/2016 – P.M.A
Partes: Município de Arapongas e CABULON &
SANTOS LTDA ME, inscrita no CNPJ nº 11.708.226/
0001-68, representado por Heleno Wilter dos Santos,
CPF nº 020.422.029-75 – TBS – COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI – ME, inscrita no CNPJ nº 13.425.009/0001-96,
representado por Tadeu Salvador Botelho, CPF nº
073.972.259-00 – CARLA C. DE OLIVEIRA & CIA LTDA
– ME, inscrita no CNPJ nº 07.932.596/0001-07,
representado por Carla Cristina de Oliveira, CPF nº
044.574.649-10.
Objeto: Aquisição de Material de Consumo e Material
Permanente, através do Recurso do Convênio n.º 252/
2013 SEDS/CEDCA/FIA/PR – Programa Crescer em
Família, modalidade “Acolhimento Institucional”, em
atendimento a Secretaria Municipal de Assistência Social
– SEMAS.
Modalidade: Pregão nº. 088/2016- PMA.
Valor: R$ 29.422,00 (vinte e nove mil quatrocentos e vinte
e dois reais).
Prazo de Vigência: Até 31/12/2016, a contar da data de
sua assinatura.
Foro: Município de Arapongas.
Data e Assinaturas.
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DECRETO Nº 641/16,  de 15 de agosto de 2016.

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

- O disposto nos artigos 26 a 30, da Lei nº 4.451, de 25/01/16 (Estatuto dos Servidores 
Públicos do Município de Arapongas), combinado com o art. 15, da Lei nº 4.450 de 25/01/16 (Estatuto e 
Plano de Cargos, Carreira e Remuneração do Quadro de Pessoal do Magistério Público Municipal de 
Arapongas). 

D E C R E T A:

Art. 1º - Para fins de observância dos requisitos previstos no art. 26, da Lei nº 4.451/16, a 
avaliação especial de desempenho dos servidores públicos municipais em estágio probatório, será 
efetuada semestralmente pela chefia imediata do órgão em que estiver lotado o servidor, com 
acompanhamento de 01 (um) membro da Comissão Permanente de Avaliação de Desempenho, e com 
parecer emitido pelo titular da respectiva Secretaria.

§ 1º Os fatores a serem avaliados previstos no art. 26 da Lei nº 4.451/16, e no art. 15, §3º, da 
Lei nº 4.450/16, serão mensurados mediante adoção dos conceitos �Satisfatório� e 
�Insatisfatório�. 

§ 2º Quando da atribuição do conceito �Insatisfatório�, a chefia imediata deverá justificar as 
razões que levaram a conceituar como tal, ocasião em que o servidor poderá solicitar 
reavaliação, devidamente fundamentado. 

§ 3º - A reiteração de conceito Insatisfatório no mesmo fator de avaliação,  durante o período 
de 03 (três) anos de efetivo exercício, implicará na abertura de Procedimento Administrativo 
Disciplinar � PAD, para apuração de responsabilidade, podendo resultar em exoneração do 
cargo ou, se estável, recondução ao cargo anteriormente ocupado, observado o disposto no 
art. 36, da Lei nº 4.451/16. 

§ 4º - Caso houver recusa do servidor em assinar o formulário de avaliação, por estar em 
discordância, cabe ao avaliador providenciar 02 (duas) testemunhas para assinatura no 
respectivo formulário. 

Art. 2º - Caberá à Secretaria de Administração, através da Diretoria de Recursos Humanos, 
coordenar, supervisionar e manter sob sua guarda os formulários de avaliação de estágio probatório dos 
servidores. 

Parágrafo único � Os formulários de avaliação de desempenho de estágio probatório deverão 
ser devolvidos à Diretoria de Recursos Humanos, devidamente preenchidos e assinados no prazo 
máximo de 10 dias após o recebimento destes.  

Art. 3º - Os formulários próprios para os fins de atendimento das disposições deste artigo e 
parágrafos, são os constantes do ANEXO I (Grupo Profissional) e ANEXO II (Grupo Magistério), parte 
integrante deste Decreto.   

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

Arapongas, 15 de agosto de 2016. 

NATALIA RAGUSA ROCHA CORTEZ                                    ANTONIO JOSÉ BEFFA 
               Secretária Municipal de Administração                                                  Prefeito 
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ANEXO I DO DECRETO Nº 641/16 
Formulário de Avaliação Especial de Desempenho para Aquisição de Estabilidade 

GRUPO PROFISSIONAL 

(  ) Avaliação                                                        Período Avaliado: 
(  ) Reavaliação 

Servidor(a):  
Matrícula: 
Cargo: 
Lotação: 
Data de Admissão:    

Sr. Avaliador: Ao preencher este formulário assinale a cada fator com a letra �X� 

FATORES DE AVALIAÇÃO CONCEITUAÇÃO
SATISFATÓRIO INSATISFATÓRIO

I - ASSIDUIDADE
Cumprir a jornada de trabalho, sem cometer faltas. 

  

II - DISCIPLINA
Respeitar às leis, às normas e às disposições 
regulamentares e cumprir os deveres de cidadão e de 
servidor, atendendo às tarefas para as quais é designado e 
cumprindo, com fidelidade e presteza às determinações de 
sua chefia e superiores hierárquicos. 

  

III - CAPACIDADE DE INICIATIVA
A habilidade do servidor em adotar providências em 
situações não definidas pela chefia ou não previstas em 
regulamento interno; tomar providências sem que seja 
necessário uma ordem para cada tarefa que deve realizar. 

  

IV - PRODUTIVIDADE
Ser capaz de realizar tarefas, projetos, e ações com eficácia, 
celeridade e correção.  

  

V - RESPONSABILIDADE
Assumir os resultados, positivos ou negativos, decorrentes 
dos atos que praticar no exercício do cargo;  ter consciência 
da importância e seriedade de seu trabalho, empenhando-se 
com toda dedicação para que seu serviço alcance seu 
propósito.  

  

VI - EFICIÊNCIA
Realizar as atribuições do cargo ou função com presteza, 
perfeição e rendimento profissional. 

  

VII - PONTUALIDADE
Exercer as atribuições do cargo ou função sem atrasos, 
ausências e saídas antecipadas.  

  

1 � Justificativa do avaliador para conceito �Insatisfatório�, quando for o caso. 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

2 - Chefia Imediata      _______________________________    Data ........./......../........                                                     
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 3 � Ciente do(a) Servidor(a)   ____________________________________________     

       Data  ........./......../........                                                             

4 � Parecer do titular da Secretaria: 

(  ) O(A) servidor(a) atende as condições e os requisitos básicos necessários ao 
cumprimento do estágio probatório. 

(      ) O(A) servidor(a) não atende. 

_________________________________                                Data  ........./......../........                                                             
     Carimbo e Assinatura do(a) Titular 

5 � Comissão Permanente de Avaliação de Desempenho constituída por ato 
administrativo.  

_________________________________
Presidente 

_________________________________        _________________________________
                          Membro                                                               Membro 

_______________________________            _________________________________
                          Membro                                                               Membro 

Arapongas, ........./......../.........   
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ANEXO II DO DECRETO Nº 641/16 
Formulário de Avaliação Especial de Desempenho para Aquisição de Estabilidade 

GRUPO OCUPACIONAL MAGISTÉRIO 

(  ) Avaliação                                                        Período Avaliado: 
(  ) Reavaliação 

Servidor(a):  
Matrícula: 
Cargo: 
Lotação: 
Data de Admissão:    

Sr. Avaliador: Ao preencher este formulário assinale a cada fator com a letra �X� 

FATORES DE AVALIAÇÃO CONCEITUAÇÃO
SATISFATÓRIO INSATISFATÓRIO

I. ASSIDUIDADE
 Comparecimento, frequência e permanência no local de 
trabalho bem como a observância dos horários; sem atrasos, 
ausências e saídas antecipadas 

  

II. DISCIPLINA
Dedicação às suas atividades e relacionamento com o 
público e com os demais servidores; dispensando esforços 
em conhecer, compreender e cumprir as normas vigentes na 
organização, bem como em comunicações internas, 
regulamentos, atribuições de seu cargo, instruções de 
superiores. Inclui-se neste fator a maneira em se expressar 
por meio de gestos e linguagens adequados no trato com 
alunos, responsável familiar, colega de trabalho, seu 
superior, bem como a voz, timbre ajustado e polidez ao falar 
e o que falar. 

  

III. CAPACIDADE DE INICIATIVA
Busca por aprimoramento, atualização e superação de 
dificuldades; Refere-se a capacidade para tomar decisões 
diante de problemas surgidos em seu trabalho, bem como a 
preocupação em modificar, adaptar e flexibilizar sua prática 
na intervenção no âmbito pedagógico, mantendo o 
compromisso com o processo ensino/aprendizagem. Inclui-
se neste fator a participação em cursos, palestras, 
seminários, congressos, bem como atividades que 
contribuam para sua formação na área correspondente. 

  

IV. PRODUTIVIDADE
Realização das atividades dentro da expectativa; Refere-se 
ao grau de atenção dispensado ao trabalho, ao nível da 
exatidão com que realiza e o uso de métodos e técnicas 
necessárias para a execução de suas tarefas, de modo que 
os resultados sejam atingidos como planejado. 

  

V. RESPONSABILIDADE
Zelo pelas informações, materiais de trabalho e pelo 
patrimônio público, evitando desperdício e prejuízo dos 
mesmos; Refere-se à seriedade com que o servidor encara 
seu trabalho. 
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ANEXO II DO DECRETO Nº 641/16 
Formulário de Avaliação Especial de Desempenho para Aquisição de Estabilidade 

GRUPO OCUPACIONAL MAGISTÉRIO 

(  ) Avaliação                                                        Período Avaliado: 
(  ) Reavaliação 

Servidor(a):  
Matrícula: 
Cargo: 
Lotação: 
Data de Admissão:    

Sr. Avaliador: Ao preencher este formulário assinale a cada fator com a letra �X� 

FATORES DE AVALIAÇÃO CONCEITUAÇÃO
SATISFATÓRIO INSATISFATÓRIO

I. ASSIDUIDADE
 Comparecimento, frequência e permanência no local de 
trabalho bem como a observância dos horários; sem atrasos, 
ausências e saídas antecipadas 

  

II. DISCIPLINA
Dedicação às suas atividades e relacionamento com o 
público e com os demais servidores; dispensando esforços 
em conhecer, compreender e cumprir as normas vigentes na 
organização, bem como em comunicações internas, 
regulamentos, atribuições de seu cargo, instruções de 
superiores. Inclui-se neste fator a maneira em se expressar 
por meio de gestos e linguagens adequados no trato com 
alunos, responsável familiar, colega de trabalho, seu 
superior, bem como a voz, timbre ajustado e polidez ao falar 
e o que falar. 

  

III. CAPACIDADE DE INICIATIVA
Busca por aprimoramento, atualização e superação de 
dificuldades; Refere-se a capacidade para tomar decisões 
diante de problemas surgidos em seu trabalho, bem como a 
preocupação em modificar, adaptar e flexibilizar sua prática 
na intervenção no âmbito pedagógico, mantendo o 
compromisso com o processo ensino/aprendizagem. Inclui-
se neste fator a participação em cursos, palestras, 
seminários, congressos, bem como atividades que 
contribuam para sua formação na área correspondente. 

  

IV. PRODUTIVIDADE
Realização das atividades dentro da expectativa; Refere-se 
ao grau de atenção dispensado ao trabalho, ao nível da 
exatidão com que realiza e o uso de métodos e técnicas 
necessárias para a execução de suas tarefas, de modo que 
os resultados sejam atingidos como planejado. 

  

V. RESPONSABILIDADE
Zelo pelas informações, materiais de trabalho e pelo 
patrimônio público, evitando desperdício e prejuízo dos 
mesmos; Refere-se à seriedade com que o servidor encara 
seu trabalho. 

  

TERÇA-FEIRA 06/09/2016                 DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS ANO: VIII   Nº: 1753 -  PÁG:06



���������

PPRREEFFEEIITTUURRAA DDOO MMUUNNIICCÍÍPPIIOO DDEE AARRAAPPOONNGGAASS
                                  Estado do Paraná 

1 � Justificativa do avaliador para conceito �Insatisfatório�, quando for o caso. 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

2 - Chefia Imediata      _______________________________    Data ........./......../........                                                     

 3 � Ciente do(a) Servidor(a)   ____________________________________________     

       Data  ........./......../........                                                             

4 � Parecer do titular da Secretaria: 

(  ) O(A) servidor(a) atende as condições e os requisitos básicos necessários ao 
cumprimento do estágio probatório. 

(      ) O(A) servidor(a) não atende. 

_________________________________                                Data  ........./......../........                                                     
     Carimbo e Assinatura do(a) Titular 

5 � Comissão Permanente de Avaliação de Desempenho constituída por ato 
administrativo.  

_________________________________
Presidente 

_________________________________        _________________________________
                          Membro                                                               Membro 

_________________________________        _________________________________
                          Membro                                                               Membro 

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

DECRETO nº. 692/16, de 05 de Setembro 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. 014674, de 24 de Junho de 2016, 

R E S O L V E: 

Art. 1º - CONCEDER APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA, por Tempo 
de Contribuição, nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional nº. 47, de 05.07.2005, a 
MARLI MOREIRA DA SILVA, matrícula 11649-01, inscrita no Cadastro de Pessoa 
Física � CPF/MF sob o nº. 542.115.579-04, ocupante do cargo de Secretário de 
Documentação Escolar, do Grupo Profissional Médio, Classe A, Nível 53, lotado na 
Secretaria Municipal de Educação. 

Art. 2º � O valor dos proventos será de R$ 4.368,12 (Quatro mil, trezentos e 
sessenta e oito reais e doze centavos) mensais, e anuais de R$ 52.417,44 (Cinquenta e dois 
mil, quatrocentos e dezessete reais e quarenta e quatro centavos), já acrescidos de 31% 
(Trinta e um por cento) de adicionais por tempo de serviço municipal, de conformidade 
com as Leis números 1.612/89, 2.147/92 e 4.451/16 (Estatuto dos Servidores Públicos 
Municipais), calculados na integralidade dos vencimentos efetivos, conforme assegurado 
no art. 7º, da EC nº. 41/03; Lei Federal nº. 10.887/04; O.N. nº. 02/09, da Secretaria de 
Políticas de Previdência Social, correspondentes a 34 anos, 01 mês e 28 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, 05 de Setembro de 2016. 

GIULIANA MANFRINATTO FERNANDES                      ANTONIO JOSÉ BEFFA
                                DIRETORA PRESIDENTE                                                                                     PREFEITO 
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INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, PENSÕES E APOSENTADORIAS DOS 
SERVIDORES DE ARAPONGAS - IPPASA 

DECRETO nº. 693/16, de 05 de Setembro 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. 018388, de 17 de Agosto de 2016, 

R E S O L V E: 

Art. 1º - CONCEDER APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA, por Tempo 
de Contribuição, nos termos do art. 6º da Emenda Constitucional nº. 41, de 19/12/03, 
combinado com o art. 39, da Lei Municipal nº. 3.225/05 (Regime Próprio de Previdência), 
a MOACIR ROBERTO BANDEIRA, matrícula 32964-01, inscrito no Cadastro de 
Pessoa Física � CPF/MF sob o nº. 235.411.809-00, ocupante do cargo de Odontólogo, 
Classe B, Nível 71, do Grupo Profissional Superior 01, lotado na Secretaria Municipal de 
Saúde. 

Art. 2º � O valor dos proventos será de R$ 10.134,30 (Dez mil, cento e trinta e 
quatro reais e trinta centavos) mensais, e anuais de R$ 121.611,60 (Cento e vinte e um mil, 
seiscentos e onze reais e sessenta centavos), já acrescidos de 24% (Vinte e quatro por 
cento) de adicionais por tempo de serviço municipal, de conformidade com as Leis 
números 1.612/89, 2.147/92 e 4.451/16 (Estatuto dos Servidores Públicos Municipais), 
calculados na integralidade dos vencimentos efetivos, conforme assegurado no art. 7º, da 
EC nº. 41/03; Lei Federal nº. 10.887/04; O.N. nº. 02/09, da Secretaria de Políticas de 
Previdência Social, correspondentes a 35 anos, 04 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, 05 de Setembro de 2016. 

   GIULIANA MANFRINATTO FERNANDES                   ANTONIO JOSÉ BEFFA
                                DIRETORA PRESIDENTE                                                                                      PREFEITO 
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