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DECRETO Nº 727/16, DE 22 DE SETEMBRO DE
2016

ANTONIO JOSÉ BEFFA, Prefeito do Município de
Arapongas, Estado do Paraná, no uso de suas
atribuições legais e em conformidade com o art. 12 da
Lei nº 4.164, de 20 de novembro de 2013,

D E C R E T A:
Art. 1º. Fica aprovado o Regimento Interno do Conselho
Tutelar de Arapongas, referente a Lei nº 4.164, de 20 de
novembro de 2013.

Art. 2º.  O Regimento Interno a que alude o artigo anterior,
passa a ser integrante deste Decreto, na forma de seu
anexo.

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

Arapongas, 22 de setembro de 2016

ANTONIO JOSÉ BEFFA
Prefeito

REGIMENTO INTERNO DO CONSELHO TUTELAR
DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS - PARANÁ

 
CAPÍTULO I

DA DENOMINAÇÃO, SEDE E FINALIDADE

SEÇÃO I
DA DENOMINAÇÃO

Art. 1º. O Conselho Tutelar do Município de Arapongas,
instituído pela Lei Municipal 4.164 de 20 de novembro
de 2013, com base na Lei Federal nº 8.069/90 de 13 de
julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente),
órgão permanente e autônomo, não-jurisdicional,
encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento
dos direitos da criança e do adolescente nesta lei, a partir
desta data reger-se-á pelo presente REGIMENTO
INTERNO, elaborado segundo as diretrizes traçadas pela
legislação vigente.

SEÇÃO II
DA SEDE

Art. 2º. O Conselho Tutelar tem sua sede situada à RUA
DAS POMBAS Nº 965 CEP: 86701-410 CENTRO
ARAPONGAS PARANÁ telefone fixo 3902-1159 e
celular 8806-0832, nesta cidade, podendo ser alterada
desde que o novo local continue a atender os objetivos
a que se destinam e a proporcionar que todas as

atribuições do Conselho Tutelar sejam observadas e
cumpridas.

SEÇÃO III
DA FINALIDADE

Art. 3º. O Conselho Tutelar tem por finalidade zelar pelo
CUMPRIMENTO dos direitos da criança e do
adolescente, previstos em Lei, exercendo as atribuições
contidas neste Regimento Interno e em conformidade
com os artigos 95, 98 e 136 da Lei Federal nº 8.069/90.

CAPÍTULO II
DO FUNCIONAMENTO E ATRIBUIÇÕES

SEÇÃO I
DO FUNCIONAMENTO

Art. 4º. O atendimento ao público do Conselho Tutelar
será permanente e obedecerá ao seguinte, conforme Art.
55. Da Lei Municipal lei n° 4164 de 20 de novembro de
2013:
a)o Conselho Tutelar funcionará, de segunda a sexta-
feira, em dias úteis, das 8h00 (oito) às 11h00 (onze) horas
e das 13h00 (treze) às 18h00 (dezoito) horas;
b) nos horários noturnos, horários de almoço, feriados
e fins de semana, o atendimento será efetuado por meio
de um ou mais Conselheiro de plantão, obedecendo-se
à escala de rodízio aprovada pelo colegiado. Ficará
permitida 1 (uma) folga semanal para cada conselheiro
após o plantão noturno, na forma da lei.
Parágrafo Único – A escala de plantões e suas
posteriores alterações deverão ser sempre comunicadas
ao Ministério Público, ao Juizado da Infância e
Juventude, ao Conselho Municipal dos Direitos da
Criança e do Adolescente, à Delegacia de Polícia Civil,
Policia Militar, Hospitais, Rede de Proteção e aos demais
órgãos afins do Município.

Art. 5º. Os Conselheiros Tutelares reunirão se,
ordinariamente, uma vez a cada quinzena, na sede do
Conselho Tutelar ou em outro local apropriado e
extraordinariamente tantas vezes quantas forem
necessárias.
§ 1º – Nas sessões, será tratado qualquer assunto
referente às atribuições legais do Conselho Tutelar,
vedada nas mesmas a discussão de assuntos não
pertinentes ao serviço do órgão.
§ 2º – As sessões serão instaladas com o quórum mínimo
de três conselheiros tutelares.

SEÇÃO II
DAS ATRIBUIÇÕES E DOS DEVERES

Art. 6º. São atribuições do Conselho Tutelar:
§ 1º – Em relação à criança e ao adolescente:

I – Atender aos que tiverem seus direitos ameaçados ou
violados, conforme artigo 98 do ECA.
a) por ação ou omissão da sociedade ou do Estado;
b) por falta, omissão ou abuso dos pais ou responsáveis;
c) em razão de sua conduta;
II – Receber a comunicação e tomar as providências
cabíveis artigo 56 ECA:
a) dos casos de suspeita ou confirmação de maus tratos;
b) de reiteradas faltas injustificadas ou de evasão
escolar;
c) de elevados níveis de repetência;
III – Determinar, quando ocorrer às hipóteses do inciso
I deste artigo, as seguintes medidas, sem prejuízo das
constantes das legislações federal e municipal
competentes:
a) encaminhamento aos pais ou responsáveis mediante
termo de responsabilidade;
b) orientação, apoio e acompanhamento temporário;
c) matrícula e frequência obrigatória em estabelecimento
oficial de ensino fundamental;
d) encaminhar ao Ministério Público notícia de fato que
constitua infração administrativa ou penal contra os
direitos da criança ou adolescente;
f) encaminhar a autoridade Judiciária os casos de sua
competência;
§ 2º – Promover a execução de suas decisões, podendo,
para tanto:
I – Requisitar serviços públicos nas áreas de saúde,
educação, serviço social, previdência, trabalho e
segurança;
II – Promover a ação descrita na letra “c” do inciso III
do parágrafo anterior;
III – Expedir notificações.
§ 3º – Assessorar o Poder Executivo local na elaboração
da proposta orçamentária para planos e programas de
atendimento dos direitos da criança e do adolescente,
podendo contar com o auxílio do Conselho Municipal
de Direitos da Criança e do Adolescente na coleta e
análise de dados locais.
§ 4º – Aplicar, nos casos previstos em lei, as seguintes
medidas protetivas:
a) inclusão em programa comunitário ou oficial de auxílio
à família, à criança e ao adolescente;
b) requisição de tratamento médico, psicológico ou
psiquiátrico, em regime hospitalar ou ambulatorial;
c) inclusão em programa oficial ou comunitário de auxílio,
orientação e tratamento a alcoólatras e toxicômanos;
d) acolhimento institucional; (redação dada pela Lei
12.010 de 2009)
§ 5º – Em relação aos pais ou responsáveis, o Conselho
Tutelar atenderá e aconselhará os mesmos, podendo
aplicar as medidas previstas no artigo 129 ECA;
I – Encaminhamento a programa oficial ou comunitário
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de promoção à família;
II – Inclusão em programa oficial ou comunitário de
auxílio, orientação e tratamento a alcoólatras e
toxicômanos;
III – Encaminhamento a tratamento psicológico ou
psiquiátrico;
IV – Encaminhamento a cursos ou programas de
orientação;
V – Obrigação de matricular o filho ou pupilo e
acompanhar sua frequência e aproveitamento escolar;
VI – Obrigação de encaminhar a criança ou adolescente
a tratamento especializado;
VII – Advertência.
§ 6º – Em relação às entidades de atendimento, as
atribuições do Conselho Tutelar são, conforme artigo
90 e 95 do ECA:
I – Receber comunicação sobre registros de Entidades,
bem como inscrições de programas e suas alterações;
II – Fiscalizar as entidades governamentais e não-
governamentais;
III – Noticiar ao Ministério Público qualquer fato relativo
a irregularidades em Entidades governamentais e não-
governamentais, mediante representação, onde conste
necessariamente resumo dos fatos.
§ 7º – Em relação ao Ministério Público:
I – Encaminhar notícia de fatos que constituem infração
administrativa ou penal contra os direitos da criança ou
adolescente;
II – Representar ao Ministério Público para efeito das
ações de perda ou suspensão do pátrio poder;
III – Representar, em nome da pessoa e da família, contra
violação dos direitos referentes à moralidade e aos bons
costumes, por meio de comunicação, conforme assegura
o art. 220, § 3º, inciso II, da Constituição Federal.
§ 8º – Perante a autoridade judiciária, são atribuições do
Conselho Tutelar:
I – Encaminhar à autoridade Judiciária os casos de sua
competência;
II – Providenciar a medida estabelecida pela autoridade
Judiciária, dentre as previstas no artigo 101, de I ao VI,
para adolescente autor de ato infracional.

Art.7º. Sem prejuízo às demais legislações vigentes, são
deveres dos membros do Conselho Tutelar:
I - Manter conduta pública e particular ilibada;
II - Zelar pelo prestígio da instituição;
III - Indicar os fundamentos de seus pronunciamentos
administrativos, submetendo sua manifestação à
deliberação do Colegiado;
IV - Obedecer aos prazos regimentais para suas
manifestações e exercício das demais atribuições;
V - Comparecer às sessões deliberativas do Conselho
Tutelar e do Conselho Municipal dos Direitos da Criança
e do Adolescente, conforme dispuser o Regimento
Interno do Conselho Tutelar;
VI - Desempenhar suas funções com zelo, presteza e
dedicação;
VII - Declarar-se suspeito ou impedido, nos termos da
legislação vigente;
VIII - Adotar, nas medidas de suas atribuições, as
medidas cabíveis em face de irregularidade no
atendimento a crianças, adolescentes e famílias;
IX - Tratar com urbanidade os interessados,
testemunhas, funcionários e auxiliares do Conselho

Tutelar e dos demais integrantes de órgãos de defesa
dos direitos da criança e do adolescente;
X - Residir no Município de Arapongas;
XI - Prestar as informações solicitadas pelas autoridades
públicas e pelas pessoas que tenham legítimo interesse
ou seus procuradores legalmente constituídos;
XII - Identificar-se em suas manifestações funcionais;
XIII - Alimentar todos os sistemas e bancos de dados
fornecidos por qualquer dos entes da Federação;
XIV - Participar das capacitações ofertadas por
qualquer ente da Federação, nos termos das respectivas
regulamentações, considerado o número de vagas
disponibilizadas à instituição; e,
XV - Atender aos interessados, a qualquer momento,
nos casos urgentes.
Parágrafo Único: Em qualquer caso a atuação do
membro do Conselho Tutelar será voltada à defesa dos
direitos fundamentais das crianças e adolescentes,
cabendo-lhe, com o apoio do colegiado, tomar as
medidas necessárias à proteção integral que lhes é
devida.

Art. 8º. As decisões do Conselho Tutelar somente
poderão ser revistas pela autoridade judiciária ou a
pedido de quem tenha legítimo interesse como consta
no artigo 137 ECA.

CAPÍTULO III
DA DIRETORIA E DOS AUXILIARES

 
SEÇÃO I

DA DIRETORIA
 Art. 9º. O Conselho Tutelar de Arapongas terá uma
diretoria composta por um presidente, um vice-
presidente e um secretário, que serão escolhidos pelos
seus pares entre si, logo na primeira sessão após a posse
do colegiado, através do voto por maioria, com mandato
de 01 (um) ano, admitida uma recondução.
Parágrafo Único – No caso em que um membro escolhido
para a diretoria presidente, vice e secretario perder seu
mandato de conselheiro ou renunciar ao cargo de
diretoria, deverá ser realizada nova escolha, no prazo
de dez dias da comunicação da perda do mandato ou
renúncia, para compor uma nova diretoria.

Art. 10. Ao presidente do Conselho Tutelar compete:
I – Convocar ordinária e extraordinariamente as reuniões
do Conselho Tutelar;
II – Presidir e coordenar as reuniões do Conselho Tutelar
de forma dinâmica e participativa;
III – Representar o Conselho Tutelar em juízo, perante
autoridades e em todas as reuniões em que for solicitada
a participação do Conselho Tutelar.
IV – Cumprir e fazer cumprir as normas regimentais e
deliberativas do Conselho Tutelar, bem como garantir a
execução de planos de trabalho;
V – Assinar isoladamente ou em conjunto com o
secretário as correspondências do Conselho Tutelar;
VI – Decidir com o voto de qualidade os casos de
empate nas votações;
VII – Autorizar, depois de consultados os demais
conselheiros em reunião, a troca de plantões entre
conselheiros, desde que não haja prejuízo para o

andamento das atividades do Conselho Tutelar;
VIII – Elaborar, com os demais conselheiros tutelares, a
escala de atendimento, de plantões e dos cronogramas
de visitas.
IX – Solicitar a convocação desuplente por oficio junto
ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do
adolescente, caso haja o afastamento de um conselheiro
titular para compor os 05 (cinco) integrantes;
X – Elaborar a pauta da reunião após consultar os
demais Conselheiros
Parágrafo Único –Ao vice-presidente compete a função
de substituir o presidente em sua ausência, competindo-
lhe todas as suas atribuições.

Art. 11. Compete ao secretário:
I – Redigir todas as atas das reuniões do Conselho
Tutelar em livro próprio;
II – Redigir e protocolar todas as correspondências
oficiais do Conselho Tutelar, encaminhando-as em
conjunto com o presidente;
III – Manter sob sua guarda e responsabilidade o
arquivo de correspondência recebidas e expedidas,
livros Atas e outrosdocumentos do Conselho Tutelar.

SEÇÃO II
DOS AUXILIARES

 Art. 12. O Conselho Tutelar manterá um auxiliar
administrativo destinada ao apoio técnico necessário
ao seu funcionamento.

 Art. 13. O Conselho Tutelar na sua estrutura
administrativa, que será regulamentada por oficio,
contará com apoio técnico e funcionários designados
ou postos à disposição pela Prefeitura Municipal, para
prestarem serviço ao Conselho Tutelar, que exercerão
as seguintes atribuições:
§ 1º – Nas funções de auxiliares administrativos;
a)  orientar e organizar o serviço da recepção;
b) atentar para o caráter de sigilo que deve envolver o
manuseio e divulgação dos documentos e informações,
toda ela de uso privativo dos Conselheiros.
c) apoiar administrativamente todas as atividades do
Conselho Tutelar;
d)cumprir criteriosamente as orientações e
determinações dos Conselheiros;
e)  receber as demandas e encaminhar ao Conselheiro
Tutelar que fará o atendimento;
f) organizar arquivos e digitar documentos;
g) receber e expedir correspondências, distribuir e
endereçar a quem de competência;
h) atender ligações e, em se tratando de “denúncia”,
encaminhar, ao Conselheiro Tutelar;
i) não poderão assinar nenhum documento e responder,
em hipótese alguma, em nome do Conselho Tutelar;
j)  deverão cumprir com as atribuições consignadas neste
regimento, ficando cientes que o descumprimento do
mesmo implicará nas medidas administrativas e judiciais
cabíveis;
l) todos os funcionários e servidores designados ao
Conselho Tutelar ficaram sujeitos à sua orientação,
fiscalização e coordenação pelo presidente do Conselho
Tutelar, dentro das normas do Conselho Tutelar para o
bom desempenho de suas funções, podendo estes serem



substituídos em qualquer tempo desde que
fundamentada e aprovada a sua substituição pelo
colegiado.
§ 2º – nas funções de auxiliares gerais;
a) conforme o cronograma de limpeza a responsável
deverá limpar o estabelecimento, deixando tudo limpo e
organizado, ex:Organizar cozinha, lavar banheiros, limpar
as salas, mesas, armários, janelas, paredes, calçada e
lavanderia.
b) atentar para o caráter de sigilo que deve envolver
todas as informações, privativo dos Conselheiros.
§ 3º dos serviços de transportes;
a) transportar os Conselheiros Tutelares, pais e
responsáveis, crianças, adolescentes ou qualquer
pessoa da comunidade desde que esteja envolvida nos
atendimentos do Conselho Tutelar.
b)deverá transportar os Conselheiros Tutelares para:
visitas, reuniões, assembleias, audiências, conferências,
comissões pertinentes e cursos afins e/ou qualquer
serviço de uso exclusivo do Conselho Tutelar;
c) entregar documentos, manter a limpeza e a manutenção
do veículo sob sua responsabilidade;
d) preencher formulário, sempre que houver
deslocamento para o controle do veículo;
e) portar-se com dignidade e zelo profissional na
condução do veículo e no trato com as pessoas.
f) atentar para o caráter de sigilo que deve envolver o
manuseio e divulgação dos documentos e informações,
toda ela de uso privativo dos Conselheiros.

CAPÍTULO IV
DA COMPETÊNCIA E DOS PROCEDIMENTOS

 SEÇÃO I
DA COMPETÊNCIA

 Art. 14. A competência para atuação do Conselho
Tutelar será determinada:
I – Pelo domicílio dos pais ou responsáveis;
II – Pelo lugar onde se encontre a criança ou o
adolescente, à falta dos pais ou responsáveis.
§ 1º – Nos casos de ato infracional praticado por criança,
será competente o Conselho Tutelar do lugar da ação
ou omissão, observadas as regras de conexão,
continência e prevenção.
§ 2º – A execução das medidas de proteção poderá ser
delegada ao Conselho Tutelar da residência dos pais ou
responsáveis, ou local onde sediar-se a entidade que
abrigar a criança ou o adolescente, encaminhando-se o
caso, via ofício, solicitando-se que aquele remeta
relatório completo após a plena execução.
 
Art. 15.O Conselho Tutelar do Município de Arapongas,
atuará nos limites deste Município, e os casos pertinentes
a crianças e aos adolescentes de outros municípios serão
encaminhados às autoridades competentes do município
de origem dos envolvidos, observando-se, todavia, o
disposto no artigo 147 do Estatuto da Criança e do
Adolescente, no que se refere à competência.

SEÇÃO II
DOS PROCEDIMENTOS

Art. 16. Os procedimentos adotados pelo Conselho
Tutelar seguirão as regras contidas nesta seção.

SUBSEÇÃO I
DA FISCALIZAÇÃO DAS

ENTIDADES DE ATENDIMENTO
 Art. 17. O Conselho Tutelar fiscalizará as entidades de
atendimento governamental e não governamental, que
atendem a criança e ao adolescente por meio de visita e
inspeção, por dois ou mais de seus membros,
verificando, basicamente, o cumprimento das
obrigações elencadas no art. 95 da Lei nº 8.069/90 (ECA),
elaborando o Termo de Visita e Inspeção, que conterá:
I – data e horário;
II – Indicação do conselheiro autor da inspeção;
III – Qualificação da entidade visitada;
IV – Qualificação de quem recebeu o conselheiro para a
inspeção;
V – Caracterização da entidade (finalidade, diretoria
eleita, caracterização do público-alvo, etc.);
VI – Se foram ou não encontradas eventuais
irregularidades, descrevendo-as detalhadamente;
VII – Data e hora da visita, com assinatura dos
conselheiros que a executaram.
 
Art. 18. Cabe, também ao conselho tutelar, fiscalizar as
ações das entidades quanto a execução dos programas
relacionados ao atendimento da criança e do
adolescente.

SUBSEÇÃO II
INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO

JUDICIAL DE APURAÇÃO DE IRREGULARIDADE
EM ENTIDADE DE ATENDIMENTO

 Art. 19. O Conselho Tutelar, verificada a irregularidade
no termo de Inspeção, representará ao Ministério
Público para os fins de aplicação de Medidas Cabíveis,
na forma da legislação vigente.

 Art. 20.O Conselho Tutelar deverá representar ao
Ministério Público para a tomada de providências na
instauração do processo para apuração de infrações
administrativas previstas nos arts. 245 a 258, do ECA.

SUBSEÇÃO III
ATENDIMENTO ÀS CRIANÇAS E

AOS ADOLESCENTES CUJOS DIREITOS
ENCONTREM-SE AMEAÇADOS OU VIOLADOS

 Art. 21. Ocorrendo violação ou ameaça dos direitos de
crianças ou de adolescentes, o Conselho Tutelar
obedecerá ao seguinte procedimento:
I – Resumo da queixa ou ocorrência no livro destinado
para este fim, ou sistema de arquivo informatizado, com
a qualificação do informante/denunciante;
II – Decisão preliminar que deverá ser tomada na primeira
sessão após a notícia;
III – Notificação dos envolvidos para prestar
esclarecimento;
Parágrafo Único – Quando tratar-se de notícia de
infração penal, o Conselho Tutelar, via de decisão
colegiada, poderá comunicar imediatamente os fatos ao
Ministério Público ou, dependendo da gravidade da
situação, representar diretamente à Autoridade Policial
para a instauração de inquérito policial e providências
legais pertinentes.
 

SUBSEÇÃO IV
ATENDIMENTO À CRIANÇA

AUTORA DE ATO INFRACIONAL
 Art. 22. A criança autora de ato infracional está sujeita
apenas às medidas de proteção previstas nos incisos
do artigo 101 do Estatuto da Criança e do Adolescente,
para a sua aplicação, pelo Conselho Tutelar, será
procedida a oitiva informal da criança e dos pais ou dos
responsáveis, com a coleta de informações sobre o ato
infracional, procedendo-se a decisão final colegiada com
o arquivamento na sede do Conselho Tutelar de toda a
documentação, que será mantida com o devido sigilo.

SUBSEÇÃO V
OUTROS PROCEDIMENTOS

 Art. 23. Ocorrendo o descumprimento, injustificado, das
decisões do Conselho Tutelar, será representado ao
Ministério Público, com cópias dos atos praticados pelo
Conselho Tutelar, a fim de que sejam tomadas
providências legais pertinentes.

Art. 24. À criança ou ao adolescente, encontrando-se
em situação de ameaça ou violação de seus direitos em
razão de omissão ou abuso dos pais ou responsáveis, o
procedimento a ser adotado é o da Subseção III, desta
Seção, podendo, o Conselho Tutelar, na fase decisória,
aplicar as medidas previstas no Estatuto da Criança e
do Adolescente.

Art. 25. O encaminhamento dos casos de competência
ou atribuição da autoridade judiciária e do Ministério
Público poderá se dar por meio de representação, quando
se tratar de descumprimento de requisição do Conselho
Tutelar ou mediante ofício fundamentado, instruído com
eventuais peças e documentos.
 
Art. 26. A requisição de certidões de nascimento e de
óbito junto ao cartório onde foi inscrito o nascimento
ou óbito, deve ter elementos indicativos do registro,
como local, data de nascimento, filiação etc.

Art. 27. O Conselho Tutelar deve assessorar o Poder
Executivo na elaboração da proposta orçamentária,
devendo, para tanto, procurar o órgão competente e,
liminarmente, conhecer a proposta para a área da infância
e juventude e, a partir desse conhecimento, estudar
alternativas que atendam melhor ao interesse público,
repassando suas sugestões.
Parágrafo Único– O Conselho Tutelar deve solicitar do
Poder Executivo, no início de cada ano, informações
completas sobre os valores que constarão da proposta
orçamentária do ano fiscal referente as políticas públicas
que envolve a criança e adolescente.

 Art. 28. A representação ao Ministério Público para
efeito das ações de suspensão do poder familiar deve
ser fundamentada e instruída, se possível, com
documentos e declarações.
§ 1º – Os motivos que ensejam a perda do poder familiar
ocorrem quando o pai ou a mãe:
a) castigar imoderadamente o filho;
b) deixar o filho em abandono;
c) praticar atos contrários à moral e aos bons costumes;
d) descumprir reiteradamente e de forma injustificada o
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dever de sustento, guarda e educação, bem como a
obrigação de cumprir e fazer cumprir as determinações
judiciais.
§ 2º – A representação para a suspensão do poder familiar
pode ocorrer quando há:
a) abuso de poder dos pais;
b) falta aos deveres legais;
c) administração ruinosa dos bens dos filhos.

 Art. 29. A expedição de notificações pelo Conselho
Tutelar tem por objeto dar ciência a alguém dos atos e
termos procedimentais, para que faça ou deixe de fazer
alguma coisa. Portanto, deve ser expedida por ocasião e
em razão de um procedimento determinado, instaurado
para a resolução de um caso concreto.
 
Art. 30. O atendimento à população poderá ser feito
individualmente por cada conselheiro, ad referendum
do Conselho Tutelar, com exceção dos casos a seguir,
para os quais o Conselho Tutelar designará mais de um
dos seus membros para o cumprimento:
I – Fiscalização a entidades de atendimento;
II – Verificação de infração administrativa educacional
praticada contra os direitos da criança ou do
adolescente;
III – Quando a situação assim exigir do Conselho Tutelar
decisão colegiada.
 
Art. 31. O encaminhamento dos casos será feito pelo
conselheiro que estiver dando acompanhamento direto
ao caso.

SEÇÃO I
DOS DIREITOS

Art. 32. A remuneração dos Conselheiros Tutelares será,
correspondente ao símbolo CC-4, com vantagens sociais
estabelecidas no Estatuto do Servidor Público
Municipal, sendo, neste caso, equiparados a servidores
que exercem cargos de confiança em comissão, no que
diz respeito à 13º salário, licença maternidade, licença
paternidade e férias.
§ 1º. A remuneração fixada será reajustada na mesma
data e nos mesmos índices concedidos aos servidores
públicos municipais e não gera relação de emprego com
a municipalidade.
§ 2º.  O direito a férias será uma vez por ano, de 30
(trinta) dias seguidos desde que requeridos, observada
a escala prévia aprovada pelo CMDCA.
§ 3º. O Conselheiro Tutelar somente terá direito ao gozo
de 30 (trinta) dias de férias a cada 12 (doze) meses
completos de mandato.
§ 4º. Quaisquer das licenças requeridas devem,
necessariamente, ser solicitadas, formalmente, ao
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente, com antecedência mínima de 05 (cinco)
dias, para que possa, se for o caso, convocar suplente.
§ 5º. No que diz respeito à apresentação de atestados
médicos, os procedimentos e prazos serão os mesmos
adotados para os funcionários públicos municipais,
inclusive no que diz respeito à necessidade de perícia
médica.
§ 6º. Somente será convocado suplente em caso de
apresentação de atestado médico com período corrido
superior a 30 (trinta) dias.

§ 7º. As licenças a que o Conselheiro Tutelar terá direito
serão somente aquelas expressas neste artigo, vedada
a solicitação de qualquer outra.
§ 8º. Do valor correspondente à remuneração do
Conselheiro Tutelar será descontada e recolhida a
porcentagem referente à sua vinculação ao Regime Geral
da Previdência, conforme legislação vigente.

SEÇÃO II
DAS PENALIDADES

 Art. 33. Considerada a extensão do trabalho e o caráter
permanente do Conselho Tutelar, a função de
Conselheiro exige dedicação exclusiva, vedado o
exercício concomitante de qualquer outra atividade
pública ou privada.

Art. 34. A vacância da função de membro do Conselho
Tutelar decorrerá de:
I. Falecimento;
II. Renúncia por escrito;
III. Posse e exercício em outro cargo, emprego ou função
pública ou privada remunerada;
IV. Aplicação de sansão administrativa de destituição
da função; ou
V. Condenação por sentença transitada em julgado pela
prática de crime que comprometa sua idoneidade moral.
Parágrafo único: A vacância do cargo será decretada
mediante provocação do Ministério Público, do próprio
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente, de Conselheiro Tutelar ou de qualquer
cidadão.

Art.35. Ressalvada a observação aos princípios do
contraditório e da ampla defesa, constatada falta grave,
poderá o Conselheiro Tutelar sofrer as seguintes
penalidades administrativas:
I. Advertência por escrito;
II. Suspensão do exercício da função, de 30(trinta) a 90
(noventa) dias, com perda da respectiva remuneração;
III. Destituição do mandato.

Art. 36. O Regimento Interno do Conselho Municipal
dos Direitos da Criança e do Adolescente disporá sobre
a forma de condução do Procedimento administrativo
que investigará possíveis faltas cometidas por
Conselheiro Tutelar, resguardando o disposto nesta lei
e demais legislações vigentes.
Parágrafo único:A destituição de mandato de
conselheiro Tutelar por ordem judicial deverá ser
aplicada de pronto, sem a necessidade de instauração
de procedimento administrativo, cabendo recurso
somente ao Poder Judiciário, conforme legislação
vigente.

Art.37. Considera-se como cometimento de falta grave:
I. Valer-se da função para lograr proveito pessoal ou
para outrem;
II. Romper sigilo em relação aos casos analisados pelo
Conselho tutelar;
III. Manter conduta incompatível com o cargo que ocupa
ou exceder-se no exercício da função de modo a
exorbitar sua atribuição, abusando da autoridade que
lhe foi conferida;
IV. Recusar-se a prestar atendimento ou omitir-se

quanto ao exercício de suas atribuições quando
expediente de funcionamento do Conselho tutelar;
V. Aplicar medida de proteção contrariando a decisão
colegiada do Conselho Tutelar;
VI. Deixar de cumprir os horários estabelecidos para
expediente de trabalho e/ou plantão;
VII. Exercer outra atividade, incompatível com o exercício
do cargo; nos termos da legislação vigente;
VIII. Receber comissões, presentes, ou vantagens de
qualquer espécie, em razão de suas atribuições;
IX. Utilizar-se, em benefício próprio, ou de outrem, para
finalidades estranhas ao desenvolvimento de suas
atividades do Conselho Tutelar, qualquer recurso,
material ou humano, disponível para o uso do Conselho;
X. Utilizar-se do Conselho Tutelar para o exercício de
propaganda e atividade político-partidária;
XI. Opor resistência injustificada ao andamento do
serviço;
XII. Proceder de forma desidiosa;
XIII. Deixar de submeter ao Colegiado as decisões
individuais referentes à aplicação de medidas protetivas
a crianças, adolescentes, pais ou responsáveis, previstas
na legislação vigente;
XIV. Delegar, a pessoa que não seja membro do Conselho
Tutelar, o desempenho de atribuição que seja de sua
responsabilidade;
XV. Descumprir os deveres funcionais previstos nesta
lei ou as atribuições que lhe são conferidas pela
legislação vigente.
§ 1º.Para efeitos de aplicação das penalidades
administrativas previstas, deverão ser consideradas a
natureza e a gravidade da infração cometida, os danos
que elas provierem para a sociedade e para o serviço
público, os antecedentes no exercício da função, assim
como as circunstâncias agravantes e atenuantes
previstas no código penal.
§ 2º.Considerada a gravidade da falta cometida, bem
como os prejuízos decorrentes, poderá o CMDCA
deliberar pela aplicação de penalidade de destituição do
mandato.
§ 3º.As penalidades de suspensão do exercício da
função, com perda do respectivo vencimento, e de
destituição do mandato poderão ser aplicadas ao
Conselheiro Tutelar nos casos de descumprimento de
suas atribuições, práticas de crimes que comprometam
sua idoneidade moral ou conduta incompatível com a
confiança outorgada pela comunidade.
§ 4º.De acordo com a gravidade da conduta, ou para a
garantia da instrução do procedimento disciplinar, poderá
o CMDCA, a pedido da Comissão Disciplinar, determinar
o afastamento preventivo do Conselheiro Tutelar de suas
funções, até a conclusão da investigação, sem prejuízo
à sua remuneração.
§ 5º.Deverá, ainda, sofrer a penalidade de destituição
do mandato o Conselheiro Tutelar que fixar residência
em outro Município, resguardados os princípios do
contraditório e da ampla defesa, garantidos através da
instauração do devido Procedimento Administrativo.

Art. 38. As conclusões da Comissão de Ética devem ser
remetidas ao Conselho Municipal dos Direitos da
Criança e do Adolescente que, em plenária, decidirá
sobre a penalidade a ser aplicada.
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AUDIÊNCIA PÚBLICA

Comunicamos a realização de Audiência Pública no dia
30 de setembro de 2016, sexta-feira, às 10:00 horas, na
sede da Câmara Municipal de Arapongas, sita à Rua
Harpia, 389 – centro, para a Demonstração dos Recursos
recebidos e sua aplicação – FUNDEB – Lei nº 11.491/
2007 e Demonstrativo das Receitas e Despesas com
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino – MDE –
Lei nº 9.394/1996, art.72, do 2º Quadrimestre de 2016.

Arapongas, 26 de setembro de 2016.

ELIZABETE HUMAI DE TOLEDO
Secretária Municipal de Educação

AUDIÊNCIA PÚBLICA

Comunicamos a realização de Audiência Pública no
próximo dia 30 de setembro de 2016, sexta-feira, às 10:30
horas, na sede da Câmara Municipal de Arapongas, sita
à Rua Harpia, 389 – centro, para a apresentação do Projeto
da Lei Orçamentária Anual - LOA  do Município de
Arapongas, para o exercício de 2017, conf. Art. 34, da
Lei nº 4.320/64.

Arapongas, 26 de setembro de 2016.

ANTONIO JOSÉ BEFFA
Prefeito

Art. 39. A penalidade aprovada em plenária do Conselho,
inclusive a perda do mandato, deverá ser convertida em
ato administrativo do Poder Executivo Municipal,
cabendo ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança
e do Adolescente expedir Resolução declarando vago o
cargo quando for o caso, e dando posse ao primeiro
suplente para assumir o cargo vago.

Art. 40. As decisões de advertência, de suspensão ou
de perda do mandato do Conselho Tutelar, assim como
as demais administrativas, podem ser revisadas pelo
Poder Judiciário;

Art. 41. O cancelamento da penalidade não surtirá efeitos
retroativos.

CAPÍTULO V
DISPOSIÇÕES FINAIS

 Art. 42. O Conselho tutelar encaminhará relatório
trimestral ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança
e do adolescente, ao Ministério público e ao Juiz da
Vara da Infância e da Juventude, contendo a síntese
dos dados referentes ao exercício de suas atribuições,
bem como as demandas e deficiências na implementação
das políticas públicas, de modo que sejam definidas
estratégias e deliberadas providências necessárias para
solucionar os problemas existentes.
 
Art. 43. As reuniões ordinárias ou extraordinárias do
Conselho Tutelar serão realizadas única e
exclusivamente com seus membros, diante do sigilo das
informações e assuntos discutidos por tal órgão.

Art. 44. Os casos omissos a este Regimento Interno
serão resolvidos em reunião, com a participação de todos
os membros do Conselho Tutelar.
 
Art. 45. Este Regimento Interno entra em vigor na
presente data, após ser publicado no diário oficial do
município, podendo ser alterado, no todo ou em parte,
em reunião designada para este fim, com a participação
de todos os membros do Conselho Tutelar, revogadas
as disposições em contrário.

Conselheiros tutelares gestão: 2016/2020
Ronivaldo Cesar Santos do Nascimento
Lucimara Lopes Delfino
Eloise Cristina Hollandine
Martha Marchiori
Florisa Vaz Chelles

ERRATA
Prefeitura Municipal de Arapongas

Secretaria de Administração

RETIFICAÇÃO DO EXTRATO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO N.° 143/2013.  – CONCORRÊNCIA
N° 002/2013.
Ante o erro de digitação no extrato, publicado no dia
01/09/2016 no Diário Oficial do Município de Arapongas
e na Folha de Londrina.

Onde se lê: (...) (INPC – IBGE, no importe 9,56% (nove
vírgula cinquenta e seis por cento), totalizando a
importância de R$ 7.229.142,84 (sete milhões duzentos
e vinte e nove mil cento e quarenta e dois reais e oitenta
e quatro centavos)) (...).
Leia-se: (...) (IPCA – IBGE, no importe 8,74% (oito vírgula
setenta e quatro por cento), totalizando a importância
de R$ 7.055.835,60 (sete milhões cinquenta e cinco mil
oitocentos e trinta e cinco reais e sessenta centavos)).
Data e Assinaturas.

AUDIÊNCIA PÚBLICA

Comunicamos a realização de Audiência Pública no dia
30 de setembro de 2016, sexta-feira, às 09:15 horas, na
sede da Câmara Municipal de Arapongas, sita à Rua
Harpia, 389 – centro, para a Demonstração e Avaliação
do Cumprimento das Metas Fiscais do 2º Quadrimestre
de Relatórios de Gestão Fiscal e o 4º Bimestre dos
Relatórios Resumidos da Execução Orçamentária de
2016, nos termos do parágrafo 4º do art. 9º da Lei
Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, Lei de
Responsabilidade Fiscal.

Arapongas, 26 de setembro de 2016.

ANTONIO JOSÉ BEFFA
Prefeito

AUDIÊNCIA PÚBLICA

Comunicamos a realização de Audiência Pública no dia
30 de setembro de 2016, sexta-feira, às 09:30 horas na
sede da Câmara Municipal de Arapongas, sita à Rua
Harpia, 389 – centro, para a Demonstração das
Aplicações em Ações e Serviços Públicos de Saúde,
relativo ao 2º Quadrimestre de 2016 da Secretaria
Municipal da Saúde, nos termos da Lei Complementar
nº 141, de 13 de janeiro de 2012.

Arapongas, 26 de setembro de 2016.

ANTONIO CARLOS MENDES
Secretário Municipal da Saúde em exercício

AUDIÊNCIA PÚBLICA

Comunicamos a realização de Audiência Pública no dia
30 de setembro de 2016, sexta-feira, às 09:45 horas, na
sede da Câmara Municipal de Arapongas, sita à Rua
Harpia, 389 – centro, para a Demonstração das
Aplicações na Política Pública de Assistência Social e
do Relatório de Gestão dos Direitos da Criança e da
Adolescência, relativo ao 2º Quadrimestre de 2016.

Arapongas, 26 de setembro de 2016.

DEISE APARECIDA DE LIMA SANTOS
Secretária Municipal da Assistência Social
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Licitação � Processo Administrativo nº 148/16 � Inex. nº 020/16 

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 

LPS CLÍNICA MÉDICA LTDA. - ME 26.050.582/0001-04 
RUA SANTOS, 1250, APT 1606, 

CENTRO, LONDRINA, PR. 
HABILITADO 

          

 Arapongas, 26 de setembro de 2016. 

 

Ana Paula Paulatti Nonis 

Presidente 
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PPRREEFFEEIITTUURRAA  DDOO  MMUUNNIICCÍÍPPIIOO  DDEE  AARRAAPPOONNGGAASS  
Estado do Paraná 

ARAPONGAS

 
 

 

DECRETO Nº 728/16, DE 26 DE SETEMBRO DE 2016 
 

Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Suplementar, no 
orçamento do Município de Arapongas, para o exercício de 2016 
e a ajustar as programações estabelecidas no Plano Plurianual 
2014 a 2017 no Anexo I da Lei nº. 4.434, de 17/12/2015 e no 
Anexo V da Lei 4.396, de 07/07/2015 - Lei de Diretrizes 
Orçamentárias de 2016. 

   
ANTONIO JOSÉ BEFFA, PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS, Estado do Paraná, usando de suas atribuições legais, 
 

D E C R E T A: 
 

Art. 1º - Art. 1º - Fica  o Poder Executivo autorizado a abrir no orçamento-programa de Município de Arapongas, para o exercício 
de 2016, com base no art.6° da Lei Municipal  nº. 4.432, de 11 de dezembro de 2015, Crédito Adicional Suplementar , no valor de R$ 21.406,60 (vinte  e 
um  mil, quatrocentos e seis reais e sessenta centavos),  à conta de recursos que serão transferidos através do Programa Minha Casa Minha Vida, 
Projeto de Trabalho Técnico Social PTTS, junto ao Residencial Arapongas III.  
 

 07.00 � SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 
 07.02 - Fundo Municipal de Assistência Social 
082440022.2.072/4.4.90.52.00 � Equipamentos e Material Permanente.............................................................................................................. R$    21.406,60 
 Fonte de Recurso 839  
            
 Art. 2º - Para dar cobertura ao crédito autorizado no artigo anterior, serão utilizados como recursos, na forma do disposto no artigo 
43, parágrafo 1º, inciso I, da Lei Federal nº. 4.320/64, proveniente do provável excesso de arrecadação do exercício de 2016 da fonte de recurso abaixo 
especificada: 
   

FONTE DE RECURSO ESPECIFICAÇÃO VALOR 
839 Convênio Minha Casa, Minha Vida (Projeto Trabalho Social) Residencial Arapongas III 21.406,60 

 
Art. 3º - Em decorrência da abertura do crédito adicional suplementar constante do art. 1º ,  com recursos provenientes de excesso de 

arrecadação constante do artigo 2° do presente decreto, o montante das despesas e parte das metas físicas programadas para o exercício de 2016 nas ações 
orçamentárias estabelecidas no Anexo I e II da Lei nº. 4.434, de 17/12/2015 do Plano Plurianual 2014 a 2017, ficam reprogramadas na forma abaixo 
descrita:  
 

ORGÃO: 07.00 � SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO UNIDADE  2014 2015 2016 2017 

02 UNIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE 
ASSISTENCIA SOCIAL  

     

08 FUNÇÃO: ASSISTENCIA SOCIAL      
244 SUBFUNÇÃO:ASSISTENCIA COMUNITARIA      
0022 PROGRAMA:  IMPLEMENTAÇÃO DE 

POLITICAS HABITACIONAIS 
     

2.072 Atividade: Mobilização para Habitação      
 Fonte de Recurso 839 � Valor Suplem.      
 4.4.90.52.00-Equip.Mater.Permanente R$ -       - 21.406,60 - 
 Principais serviços e ou produtos      
0001 Implementar Políticas Habitacionais Outros Produtos   01 - 
 Houve aumento da meta física      

  
 Art. 4º - Face abertura do crédito adicional suplementar a que se refere o artigo 1º, com  recursos provenientes de excesso de 
arrecadação constante do art. 2º e em razão dos ajustes efetuados através do artigo 3º. do presente decreto, o montante das despesas e parte das metas 
físicas programadas para e exercício de 2016 nas atividades orçamentárias estabelecidas no Anexo V da Lei nº. 4.396, de 07/07/2015 - Lei de Diretrizes 
Orçamentárias de 2016, ficam reprogramadas na forma abaixo descrita: 
 

ORGÃO:  07.00 � SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCOA SOCIAL 
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO UNIDADE  2016 

02 UNIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL    
08 FUNÇÃO: ASSISTENCIA SOCIAL   
244 SUBFUNÇÃO:ASSISTENCIA COMUNITARIA   
0022 PROGRAMA:  IMPLEMENTAÇÃO DE POLITICAS HABITACIONAIS   
2.072 Atividade: Mobilização para Habitação   
 Fonte de Recurso 839 � Valor Suplem.   
 4.4.90.52.00-Equip.Mater.Permanente R$ 21.406,60 
 Principais serviços e ou produtos   
0001 Implementar Políticas Habitacionais Outros Produtos 01 
 Houve aumento da meta física   

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

Arapongas, 26  de setembro  de  2016. 
 

 
 

EVANDRO POCHWATKA 
Secretário Municipal de Finanças 

ANTONIO JOSE BEFFA 
Prefeito 
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ARAPONGAS  

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS 

 

 

 

  

PPRREEFFEEIITTUURRAA  DDOO  MMUUNNIICCÍÍPPIIOO  DDEE  AARRAAPPOONNGGAASS 

Estado do Paraná 

PORTARIA 338/2016, de 02 de setembro de 2016 

 

NATALIA RAGUSA ROCHA CORTEZ, Secretária de Administração, do Município de Arapongas, Estado do Paraná, no uso das 

atribuições que lhe são conferidas;  

 

 R E S O L V E: 

  

Art. 1 - CONCEDER, aos Servidores abaixo relacionados, a conversão de 1/3 (um terço) de suas férias regulamentares em pecúnia, 

de acordo com o disposto Art. 127, da Lei nº.  4.451, de 25/01/2016 (Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Arapongas): 
 

Matr. Nome Período Aquisitivo 
N°. do 

Processo 

Lotação 

88803/2 Allan Carlos Guedes Benavide  2015/2016 18814/16 Sestran 

94390/1 Ariana Beatriz Koslyk Pedroso  2016/2017 19832/16 Sestran 

86010/2 Caroline Priscila C. Monzani Magalhães  2016/2017 20359/16 Semas 

77380/1 Clair de Souza Guedes Colli  2014/2015 18867/16 Saúde 

77380/1 Clair de Souza Guedes Colli  2015/2016 18865/16 Saúde 

45586/1 Claudenes Portilho Lopes  2015/2016 18578/16 Seaspma 

90140/1 Cláudia Gonçalves de Oliveira   2015/2016 20133/16 Semad 

71234/1 Claudio Dias  2016/2017 19605/16 Sestran 

78204/1 David Rocha Souza  2016/2017 19608/16 Sestran 

63665/1 Edivaldo Rodrigues Da Silva  2014/2015 19335/16 Seaspma 

77372/1 Eliane Cristina Inacio Castilho  2015/2016 18866/16 Saúde 

83321/1 Eugenia Rocha Reis Lima  2016/2017 19807/16 Semas 

107573/1 Franciele Taynara de França  2015/2016 18757/16 Saúde 

111996/1 Galeriana Rossi  2015/2016 19166/16 

Unidade de  

Controle Interno 

93386/1 Giziele Regina Ruiz Mendes  2015/2016 18827/16 Semas 

109720/1 Guilherme Buzalaf Neto 2013/2014 20427/16 Saúde 

109720/1 Guilherme Buzalaf Neto 2014/2015 20430/16 Saúde 

109720/1 Guilherme Buzalaf Neto 2015/2016 20429/16 Saúde 

114154/1 Julio Cezar da Silva  2016/2017 19604/16 Seaspma 

87882/2 Leandro Braz 2015/2016 18935/16 Semas 

67172/2 Leandro Fabio Guidoni  2015/2016 19177/16 Semas 

40401/1 Luiz Antonio Machado  2016/2017 20341/16 Segov 

72141/1 Manoel Gonçalves de Araujo  2016/2017 19606/16 Sestran 

79065/1 Mauricio Paulino da Silva  2015/2016 19067/16 Seodur 

79065/1 Mauricio Paulino da Silva  2016/2017 19066/16 Seodur 

48593/1 Olindo Nonato Rodrigo  2016/2017 20345/16 Seodur 

113590/1 Patricio Loriano da Cruz  2016/2017 19607/16 Sestran 

102571/3 Priscila Andressa C. da Costa Nihei  2014/2015 18551/16 Saúde 

102571/3 Priscila Andressa C. da Costa Nihei  2015/2016 18550/16 Saúde 

115134/1 Robson Aurimar Bispo  2015/2016 19478/16 Seodur 

33324/1 Roney Ortiz Quesada  2015/2016 19297/16 Saúde 

33308/2 Rosangela Ibanez Dicati  2016/2017 19666/16 Seodur 

76929/4 Rosangela Pereira Dias  2016/2017 20361/16 Semas 

42579/1 Sandra Filla  2015/2016 19655/16 Saúde 

72397/1 Sebastiana Rodrigues dos Santos  2016/2017 20191/16 Semad 

31720/2 Silvia Aparecida de Souza  2015/2016 20410/16 Saúde 

52590/1 Vanilda de Araujo Lopes Vasconcelos  2016/2017 20024/16 Segov 

 

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

 

Arapongas, 02 de setembro de 2016. 

 

NATALIA RAGUSA ROCHA CORTEZ 

  Secretária Municipal de Administração 

 

MARIA MARTA TANNOURI GARBIN 

Diretora de Recursos Humanos 
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PPRREEFFEEIITTUURRAA  DDOO  MMUUNNIICCÍÍPPIIOO  DDEE  AARRAAPPOONNGGAASS 
Estado do Paraná 

PORTARIA 339/2016, de 02 de setembro de 2016 

 
NATALIA RAGUSA ROCHA CORTEZ, Secretária de Administração do Município de Arapongas, Estado do Paraná, no uso de 
suas atribuições legais; 
 
R E S O L V E: 

 

 Art. 1° - CONCEDER, aos Servidores abaixo relacionados, 30 (trinta) dias de férias regulamentares, acrescidas de 1/3 (um terço)  
previsto no Art. 118 da Lei nº 4.451, de 25/01/2016, referente aos respectivos períodos aquisitivos, conforme a seguir: 
 

Matrícula Nome Lotação 
Período 

aquisitivo 
Início fruição 

63525/3 Adenir Antonio Franchini  SEODUR  2014/2015 12/09/2016 
61395/1 Antonio Garcez Novaes Neto  SAÚDE  2015/2016 08/09/2016 
76279/1 Antonio Luiz Florian  SAÚDE  2009/2010 12/09/2016 
71803/1 Aparecido Foderari SEASPMA 2015/2016 03/10/2016 
113026/1 Ariana Giacomini da Fonseca  SEMAS 2015/2016 19/09/2016 
94730/1 Bruno Tagliari Demarchi  PROJU 2014/2015 08/09/2016 
47198/1 Cleusa Esmerio Pereira da Silva SAÚDE 2014/2015 05/09/2016 
109711/1 Daniele de Brito Pereira  SAÚDE 2015/2016 26/09/2016 
110540/2 Daniele Fantini  SAÚDE  2015/2016 05/09/2016 
111643/1 Edmilsa Marques Barbosa  SAÚDE  2015/2016 06/09/2016 
93971/1 Elisia Camargo de Assis da Silva SEMAS 2015/2016 08/09/2016 
78271/1 Elizete Rocha SEASPMA 2015/2016 30/09/2016 
109908/1 Fabrícia Veridiana de Morais Ronca  SAÚDE 2015/2016 12/09/2016 
80039/1 Francisco Carlos de Carvalho Sanches  PROJU 2014/2015 12/09/2016 
112046/1 Gislaine Moura Lima Covre  SAÚDE 2014/2015 12/09/2016 
110639/1 José Aparecido Maciel  SAÚDE  2015/2016 19/09/2016 
93483/1 José Carlos da Silva  SEODUR  2015/2016 08/09/2016 
40738/1 José Eugênio Cavalcanti   SAÚDE 2009/2010 26/09/2016 
4880/1 José Maria Alves  SEODUR 2015/2016 05/09/2016 

114189/1 Keny Tatiane Silva  SAÚDE 2015/2016 05/09/2016 
81370/2 Leoni Arruda Milani  SEMAS 2015/2016 12/09/2016 
79600/1 Luis Marcelo Farinha Nunes  SEASPMA 2015/2016 17/10/2016 
102369/1 Maria Helena da Silva Vendrametto  SAÚDE 2015/2016 06/09/2016 
111880/1 Núbia Aparecida da Luz dos Santos SAÚDE 2015/2016 05/09/2016 
96814/2 Ricardo Gonçalves  ESPORTE  2014/2015 08/09/2016 
109797/1 Robilan Camargo  SAÚDE  2015/2016 26/09/2016 
30465/1 Rosa de Oliveira Lima  SEASPMA  2015/2016 12/09/2016 
105848/3 Roseli Cristina Rodrigo Detoni  SAÚDE 2015/2016 12/09/2016 
97187/1 Salvador Carvalho dos Santos  SEASPMA  2015/2016 01/09/2016 
107093/3 Sandra de Fátima Totolo de Oliveira  SAÚDE 2015/2016 05/09/2016 
97691/1 Sandra Maria Fortunato  SEMAD 2015/2016 08/09/2016 
76422/1 Silvia Aparecida Madeira Leoziro  SAÚDE  2015/2016 19/09/2016 
109193/1 Solange Aparecida da Costa Duarte   SAÚDE 2015/2016 12/09/2016 
107140/1 Solange Aparecida Homem de Almeida  SAÚDE  2014/2015 05/09/2016 
109789/1 Sueli Sumie Hamada Mendonça Lens  SEMAD 2015/2016 05/09/2016 
50970/1 Tatiana da Foncesca Cardoso Lage  SAÚDE 2014/2015 01/09/2016 
115070/1 Tereza Celestino de Oliveira  SAÚDE 2015/2016 12/09/2016 
74640/1 Vanessa da Silva Aguiar  SAÚDE 2014/2015 01/09/2016 
109584/1 Vera Alice Teixeira  SAÚDE 2015/2016 05/09/2016 
97004/1 Vera Lúcia de Oliveira  SESAN  2015/2016 12/09/2016 
109266/1 Verônica Ferreira Ortiz  SAÚDE  2015/2016 05/09/2016 

                                         

Art. 2° - CONCEDER, aos Servidores abaixo relacionados, 20 (vinte) dias de férias regulamentares, acrescidas de 1/3 (um terço) 
previsto no Art. 118 da Lei nº 4.451, de 25/01/2016 e 1/3 (um terço) convertido em pecúnia, de conformidade com o disposto no Art.127 
da Lei nº 4.451, de 25/01/2016, referente aos respectivos períodos aquisitivos, conforme a seguir: 

 

Matrícula Nome Lotação Período aquisitivo 
Início 

fruição 

63517/2 Adenilson do Carmo Silva  SEMAS 2015/2016 26/09/2016 
88099/2 Adriana Venancio da Silva Barreto  SEMAD 2015/2016 24/10/2016 

115045/1 Andrio Cesar Desidério   SESTRAN 2015/2016 02/09/2016 
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108634/3 Aparecida de Fátima da Silva  SAÚDE  2015/2016 26/09/2016 
1197315/1 Carlos Alves Soares  SESTRAN  2015/2016 01/09/2016 

86010/2 Caroline Priscila Cuerda Monzani  SEMAS  2015/2016 12/09/2016 
45586/1 Claudenes Portilho Lopes  SEASPMA 2015/2016 21/09/2016 

105490/1 Cristiani Gonçalves Moreno da Rocha  SAÚDE 2014/2015 05/09/2016 
75434/1 Deise Nunes dos Santos  SAÚDE 2015/2016 17/10/2016 
89222/1 Deli Aparecida da Silva  SEMAS  2015/2016 01/09/2016 
47732/1 Edesio Vicente  SEODUR 2015/2016 12/09/2016 

93548/1 Fábio Aparecido de Oliveira  SEMAS 2014/2015 03/10/2016 
86720/2 Franciele Aparecida Vasconcelos da Silva  SEMAD 2015/2016 24/10/2016 
44741/1 Gineide de Souza Saddi  SESTRAN 2015/2016 05/09/2016 
88226/2 Gislaine de Fátima S. P. Santos Carvalho  SEMAD 2015/2016 25/09/2016 
7021/1 Isac Ribeiro dos Santos  SEFIN   2015/2016 10/09/2016 

89192/1 Ivoneide de Almeida Nunes  SEFIN 2015/2016 05/09/2016 
68560/2 João Troian  SEODUR  2015/2016 12/09/2016 

89133/2 José Aparecido Alves  SESTRAN  2015/2016 12/09/2016 
73695/1 José Carlos Xavier SEODUR  2015/2016 05/09/2016 
43907/1 Josiane Cristina Ribeiro dos Santos  SEMAS 2015/2016 05/09/2016 

74870/1 Karina Aparecida da Paixão Silva  SAÚDE  2015/2016 12/09/2016 

87882/2 Leandro Braz  SEMAS  2015/2016 26/09/2016 
79901/1 Leandro Cosme Barbosa  SEASPMA  2015/2016 25/09/2016 
75302/1 Letícia de Lima Marques SEFIN  2015/2016 03/10/2016 
86029/2 Lucia Scarabeli Candreva  SEMAS  2015/2016 01/09/2016 
89206/1 Luciana Aparecida C. Ramalho Gonçalves  SEFIN  2015/2016 19/09/2016 

25526/1 Luis Carlos Chavioli  SAÚDE  2015/2016 12/09/2016 
111651/1 Luzinete Silva de Souza da Costa  SEMAS  2015/2016 01/09/2016 

72141/1 Manoel Gonçalves de Araujo  SESTRAM  2015/2016 01/09/2016 
101443/1 Marcelo Emydio dos Santos  SAÚDE  2015/2016 05/09/2016 
83372/1 Marilza Pereira  SAÚDE  2015/2016 05/09/2016 

112690/1 Mirian Derdote de Oliveira  SEFIN  2015/2016 08/09/2016 
41351/2 Ronaldo Sanches Candreva  SEMAD  2015/2016 10/09/2016 

76821/1 Rosangela Calisto Vendrametto  SEMAS  2015/2016 12/09/2016 
96636/1 Roseli Cristina Decaroli  SEMAD 2015/2016 12/09/2016 
7129/1 Sandra Regina Glade Henncki  SEFIN  2015/2016 03/10/2016 

42544/1 Sergio Antônio de Oliveira  SEODUR  2015/2016 17/10/2016 
108952/3 Silvia Helena da Rosa  SAÚDE 2014/2015 12/09/2016 

94161/2 Sonia Penha Lazarin Cassemiro SEMAS  2015/2016 12/09/2016 
115118/1 Tatiane Galdino da Silva Tomaz SEFIN  2015/2016 12/09/2016 
70335/2 Venceslau Adolfo de Melo Junior  SAÚDE 2014/2015 12/09/2016 
80144/1 Vera Lúcia Souza de Oliveira  SEASPMA  2015/2016 12/09/2016 

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

Arapongas, 02 de setembro de 2016 
 

NATALIA RAGUSA ROCHA CORTEZ 
  Secretária Municipal de Administração 

 

MARIA MARTA TANNOURI GARBIN 

Diretora de Recursos Humanos 
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  PORTARIA nº. 366/16, de 21 de setembro de 2016. 

 
 

NATALIA RAGUSA ROCHA CORTEZ, Secretária de Administração, do Município 
de Arapongas, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições;  

 
 
R E S O L V E:    
 
         
Art. 1º - DECLARAR, que as servidoras abaixo relacionadas, usufruiram da Licença 

Por Motivo de Doença em Pessoa da Família, nos termos do Artigo 154, da Lei nº 4.451/16 (Estatuto 
dos Servidores Públicos Municipais), conforme segue: 

 

PROCESSO NOME MATRICULA 

GRAU DE 

PARENTESCO PERIODO 

 

Lotação 

16315/16 
Adriana Cestari Migliorini 
Leal 109967/1 

 
filho 11 a 15/07/16 

 
SAÚDE 

15242/16 
Alessandra Tavares de Oliveira 
Cotta 49115/1 

 
filha 01 a 15/07/16 

 
EDUCAÇÃO 

15759/16 
Doralice de Sena Duraes 
Santos 115215/1 

 
mãe 06 a 15/07/16 

 
EDUCAÇÃO 

20270/16 
Edvirge Aparecida Souza dos 
Santos  71978/1 

 
dependente 14 a 18/09/16 

 
EDUCAÇÃO 

19962/16 
Juliana Marchiori Ribeiro 
Nagy 111066/2 

 
filho 

Dias 08,09,15 
e 16/08/16 

 
EDUCAÇÃO 

 
 

Arapongas, 21 de setembro de 2016. 
 
 

  MARIA MARTA TANNOURI GARBIN              NATALIA RAGUSA ROCHA CORTEZ 

                 Diretora de Recursos Humanos                             Secretária Municipal de Administração 
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