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AVISO DE LICITAÇÃO
EDITAL DE PREGÃO Nº 056/2017

Objeto: Registro de preços para aquisição de leites
especiais, em atendimento a Secretaria Municipal de
Saúde, conforme especificações e anexos constantes
no respectivo Edital. Encerramento do recebimento dos
envelopes até 13h15min do dia 24 de Julho de 2017 e
abertos a partir das 13h30min, do mesmo dia, no mesmo
local. O edital completo poderá ser obtido em sua integra
no site: http://www.arapongas.pr.gov.br/licitacao.

Arapongas, 10 de Julho de 2017.

VALDINEI JULIANO PEREIRA
Pregoeiro Municipal

AVISO DE LICITAÇÃO
EDITAL DE PREGÃO Nº 057/2017

Objeto: Registro de preços para futura aquisição de tinta
viária para sinalização, em atendimento a Secretaria
Municipal de Segurança Pública e Trânsito - SESTRAN,
conforme especificações e anexos constantes no
respectivo Edital. Encerramento do recebimento dos
envelopes até 09h15min do dia 24 de Julho de 2017 e
abertos a partir das 09h30min, do mesmo dia, no mesmo
local. O edital completo poderá ser obtido em sua integra
no site: http://www.arapongas.pr.gov.br/licitacao.

Arapongas, 10 de Julho de 2017.

VALDINEI JULIANO PEREIRA
Pregoeiro Municipal

DECRETO Nº 539/17, de 04 de Julho de 2017.

SERGIO ONOFRE DA SILVA, Prefeito do Município de
Arapongas, Estado do Paraná, no uso de suas
atribuições legais e, considerando o contido no
processo de Averbação, protocolado sob nº 12523, de
18.05.2017;

R E S O L V E :
AVERBAR ao acervo de ROSILENE DA SILVA
MARTINS RAYMUNDO, matrícula nº 72893-01 – 1º
Padrão, ocupante do cargo de Professor, Classe C, Nível
12, do Quadro Próprio do Magistério, de provimento
efetivo, lotado na Secretaria Municipal de Educação, o
tempo de contribuição vinculado ao Regime Geral de
Previdência Social – RGPS, conforme Certidão nº
14022020.1.00067/17-1, expedida pelo INSS em
18.05.2017, referente aos períodos de 01.03.1991 a
29.02.1992, 01.03.1993 a 31.12.1995 e 17.02.1997 a
06.02.2002, perfazendo o total de 3.209 dias,
correspondentes a 08 anos, 09 meses e 19 dias, na forma
do disposto no art. 201, § 9º, da Constituição Federal;
art. 40 e ss., do Capítulo I, Título IV, da Lei nº 3.225/05
(Sistema de Seguridade Social) considerados apenas
para efeitos de aposentadoria e disponibilidade.

Arapongas, 04 de Julho de 2017.

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA
Prefeito

LUCIA HELENA GOMES GOLON
Secretária Interina de Administração

DECRETO Nº 540/17, de 04 de Julho de 2017

SERGIO ONOFRE DA SILVA, Prefeito do Município de
Arapongas, Estado do Paraná, no uso de suas
atribuições legais e, considerando o contido no
processo de Averbação, protocolado sob nº 12523, de
18.05.2017;

R E S O L V E :
AVERBAR ao acervo de ROSILENE DA SILVA
MARTINS RAYMUNDO, matrícula nº 72893-02 – 2º
Padrão, ocupante do cargo de Professor, Classe C, Nível
08, do Quadro Próprio do Magistério, de provimento
efetivo, lotado na Secretaria Municipal de Educação, o
tempo de contribuição vinculado ao Regime Geral de
Previdência Social – RGPS, conforme Certidão nº
14022020.1.00067/17-1, expedida pelo INSS em
18.05.2017, referente aos períodos de 01.07.1989 a
01.09.1990, 01.03.1992 a 31.12.1992 e 07.02.2002 a
31.12.2005, perfazendo o total de 2.156 dias,
correspondentes a 05 anos, 10 meses e 26 dias, na forma
do disposto no art. 201, § 9º, da Constituição Federal;
art. 40 e ss., do Capítulo I, Título IV, da Lei nº 3.225/05

(Sistema de Seguridade Social), considerados apenas
para efeitos de aposentadoria e disponibilidade.

Arapongas, 04 de Julho de 2017.

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA
Prefeito

LUCIA HELENA GOMES GOLON
Secretária Interina de Administração

DECRETO Nº 541/17, de 04 de Julho de 2017

SERGIO ONOFRE DA SILVA, Prefeito do Município de
Arapongas, Estado do Paraná, no uso de suas
atribuições legais e, considerando o contido no processo
de Averbação, protocolado sob nº 14629 de 19.06.2017;

R E S O L V E :
AVERBAR ao acervo de ADRIANA SIRLEI RODRIGUES,
matrícula nº 80667-01, ocupante do cargo de Fiscal de
Ação Integrada, Classe A, Nível 61, do Grupo Profissional
Médio, de provimento efetivo, lotado na Secretaria
Municipal de Finanças, o tempo de contribuição
vinculado ao Regime Geral de Previdência Social - RGPS,
conforme Certidão nº 14022020.1.00094/17-9, expedida
pelo INSS em 16.06.2017, referente aos períodos de
01.04.1987 a 19.08.1987, 14.04.1989 a 06.12.1990, 01.11.1993
a 30.06.2001 e 02.07.2001 a 19.12.2004, perfazendo o total
de 4.806 dias, correspondentes a 13 anos, 02 meses e 01
dia, na forma do disposto no art. 201, § 9º, da Constituição
Federal; art. 40 e ss., do Capítulo I, Título IV, da Lei nº
3.225/05 (Sistema de Seguridade Social), considerados
apenas para efeitos de aposentadoria e disponibilidade.

Arapongas, 04 de Julho de 2017.

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA
Prefeito

LUCIA HELENA GOMES GOLON
Secretária Interina de Administração
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DECRETO Nº 542/17, de 04 de Julho de 2017

SERGIO ONOFRE DA SILVA, Prefeito do Município de
Arapongas, Estado do Paraná, no uso de suas
atribuições legais e, considerando o contido no
processo de Averbação, protocolado sob nº 14649 de
19.06.2017;

R E S O L V E :
AVERBAR ao acervo de RITA DE CASSIA PETERLE,
matrícula nº 86622-02, ocupante do cargo de Cozinheiro,
Classe A, Nível 03, do Grupo Profissional Básico 01, de
provimento efetivo, lotado na Secretaria Municipal de
Educação, o tempo de contribuição vinculado ao Regime
Geral de Previdência Social - RGPS, conforme Certidão
nº 14022020.1.00093/17-2, expedida pelo INSS em
16.06.2017, referente aos períodos de 12.11.2001 a
11.12.2001, 03.05.2002 a 31.07.2002, 01.04.2003 a
25.04.2003, 01.11.2004 a 01.08.2005, 02.01.2006 a
02.03.2006 e 11.08.2008 a 30.07.2011, perfazendo o total
de 1.565 dias, correspondentes a 04 anos, 03 meses e 15
dias, considerados para efeitos de aposentadoria e
disponibilidade, na forma do disposto no art. 201, § 9º,
da Constituição Federal; art. 40 e ss., do Capítulo I, Título
IV, da Lei nº 3.225/05 (Sistema de Seguridade Social),
dos quais 02 anos, 11 meses e 20 dias considerados
também para fins de Adicional por Tempo de Serviço –
ATS, conforme art. 101, Parágrafo único, da Lei nº 4.451/
16.

Arapongas, 04 de Julho de 2017.

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA
Prefeito

LUCIA HELENA GOMES GOLON
Secretária Interina de Administração

DECRETO Nº 543/17, de 04 de Julho de 2017

SERGIO ONOFRE DA SILVA, Prefeito do Município de
Arapongas, Estado do Paraná, no uso de suas
atribuições legais e, considerando o contido no
processo de Averbação, protocolado sob nº 14929 de
21.06.2017;

R E S O L V E :
AVERBAR ao acervo de ARMANDO PRIMO PERUGINI,
matrícula nº 76660-01, ocupante do cargo de Fiscal de
Ação Integrada, Classe A, Nível 61, do Grupo Profissional
Médio, de provimento efetivo, lotado na Secretaria
Municipal de Finanças, o tempo de contribuição
vinculado ao Regime Geral de Previdência Social - RGPS,
conforme Certidão nº 14022020.1.00101/17-5, expedida
pelo INSS em 21.06.2017, referente ao período de
09.06.2003 a 02.06.2004, perfazendo o total de 354 dias,
correspondentes a 00 anos, 11 meses e 24 dias,
considerados para efeitos de aposentadoria e
disponibilidade, na forma do disposto no art. 201, § 9º,

da Constituição Federal; art. 40 e ss., do Capítulo I, Título
IV, da Lei nº 3.225/05 (Sistema de Seguridade Social) e
também para fins de Adicional por Tempo de Serviço –
ATS, conforme art. 101, Parágrafo único, da Lei nº 4.451/
16.

Arapongas, 04 de Julho de 2017.

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA
Prefeito

LUCIA HELENA GOMES GOLON
Secretária Interina de Administração

DECRETO Nº 544/17, de 04 de Julho de 2017

SERGIO ONOFRE DA SILVA, Prefeito do Município de
Arapongas, Estado do Paraná, no uso de suas
atribuições legais e considerando:

- o contido na petição protocolada sob o nº 11509, de
08.05.2017;
- a disposição prevista no art. 113, da Lei Municipal nº
3.225/05.

R E S O L V E:
Art. 1º - CONCEDER ABONO DE PERMANÊNCIA,
conforme art. 40, parágrafo 19, da Constituição Federal,
com a redação dada pela E.C. nº 41/03; parágrafo 5º, do
art. 2º e parágrafo 1º, do art. 3º, da citada Emenda,
combinado com o parágrafo 2º, do art. 22; art. 34 e
parágrafo 3º do art. 38, todos da Lei Municipal nº 3.225/
05, a servidora Sandra Regina Glade Henncki, matrícula
nº 7129-01, ocupante do cargo de Assistente
Administrativo, Classe B, de provimento efetivo.

 Art. 2º - O valor do abono será equivalente ao da
contribuição efetivamente descontada do servidor, ou
recolhido por este, relativamente a cada competência,
de conformidade com as disposições contidas no art. 86
- Capítulo V, da O.N. nº 02/09, da Secretaria de Políticas
da Previdência Social.

 Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua
publicação, com efeitos retroativos a contar de
31.05.2017, data em que preencheu os requisitos para
aposentadoria, pela regra do art. 3º, da EC 47/05.

Arapongas, 04 de Julho de 2017.

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA
Prefeito

LUCIA HELENA GOMES GOLON
Secretária Interina de Administração

DECRETO Nº 545/17, de 04 de Julho de 2017

SERGIO ONOFRE DA SILVA, Prefeito do Município de
Arapongas, Estado do Paraná, no uso de suas
atribuições legais e, considerando o contido no
processo de Averbação, protocolado sob nº 15102, de
22.06.2017;

R E S O L V E :
AVERBAR ao acervo de MARIA MONICA TYMONIUK
BORTOLUZZI, matrícula nº 49069-01, ocupante do cargo
de Professor, Classe C, Nível 18, do Quadro Próprio do
Magistério, de provimento efetivo, lotado na Secretaria
Municipal de Educação, o tempo de contribuição
vinculado ao Regime Geral de Previdência Social –
RGPS, conforme Certidão nº 14022020.1.00086/17-6,
expedida pelo INSS em 12.06.2017, referente aos
períodos de 01.03.1980 a 30.12.1983, 01.02.1984 a
30.10.1989, 01.11.1989 a 21.01.1991, 06.01.1993 a
18.06.1993 e 10.02.1995 a 30.05.1996, perfazendo o total
de 4.585 dias, correspondentes a 12 anos, 06 meses e 25
dias, considerados para efeitos de aposentadoria e
disponibilidade, na forma do disposto no art. 201, § 9º,
da Constituição Federal; art. 40 e ss., do Capítulo I, Título
IV, da Lei nº 3.225/05 (Sistema de Seguridade Social) dos
quais 01 ano, 03 meses e 21 dias considerados também
para fins de Adicional por Tempo de Serviço – ATS,
conforme art. 30, inciso III, da Lei nº 4.450/16.

Arapongas, 04 de Julho de 2017.

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA
Prefeito

LUCIA HELENA GOMES GOLON
Secretária Interina de Administração

DECRETO Nº 546/17 de 04 de Julho de 2017

SERGIO ONOFRE DA SILVA, Prefeito do Município de
Arapongas, Estado do Paraná, no uso de suas
atribuições legais e, considerando o contido no
processo de Averbação, protocolado sob nº 15641 de
30.06.2017;

R E S O L V E :
AVERBAR ao acervo de CLEBER RICCI, matrícula nº
86061-01, ocupante do cargo de Guarda Municipal,
Classe Sênior, Nível 05, do Quadro Próprio da Guarda
Municipal, de provimento efetivo, lotado na Secretaria
Municipal de Segurança Pública e Trânsito, o tempo de
contribuição vinculado ao Regime Geral de Previdência
Social – RGPS, conforme Certidão nº 14023110.1.00030/
17-8, expedida pelo INSS em 30.06.2017, referente aos
períodos de 04.03.1991 a 05.08.1992, 27.04.1993 a
06.04.1995, 01.08.1996 a 07.03.1997, 11.09.1997 a
18.04.1998, 20.08.1998 a 02.12.1998, 29.03.2001 a
10.04.2001, 09.05.2001 a 20.05.2001, 18.10.2001 a
31.08.2002, 16.10.2002 a 14.11.2002, 16.12.2002 a
04.10.2004, 17.01.2005 a 15.06.2005, 01.11.2005 a
21.12.2005, 08.02.2006 a 07.05.2006, 08.05.2006 a
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06.07.2006 e 18.12.2006 a 01.05.2008, perfazendo o total
de 3.658 dias, correspondentes a 10 anos, 00 meses e 08
dias, na forma do disposto no art. 201, § 9º, da
Constituição Federal; art. 40 e ss., do Capítulo I, Título
IV, da Lei nº 3.225/05 (Sistema de Seguridade Social),
considerados apenas para efeitos de aposentadoria e
disponibilidade.

Arapongas, 04 de Julho de 2017.

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA
Prefeito

LUCIA HELENA GOMES GOLON
Secretária Interina de Administração

DECRETO Nº 547/17, de 04 de Julho de 2017

SERGIO ONOFRE DA SILVA, Prefeito do Município de
Arapongas, Estado do Paraná, no uso de suas
atribuições legais e, considerando o contido no
processo de Averbação, protocolado sob nº 15642 de
30.06.2017;

R E S O L V E :
AVERBAR ao acervo de ALISON KELSTON NAVARRO,
matrícula nº 69051-02, ocupante do cargo de Motorista
de Ônibus, Classe B, Nível 24, do Grupo Profissional
Básico 02, de provimento efetivo, lotado na Secretaria
Municipal de Saúde, o tempo de contribuição vinculado
ao Regime Geral de Previdência Social - RGPS, conforme
Certidão nº 14022020.1.00109/17-6, expedida pelo INSS
em 30.06.2017, referente aos períodos de 09.05.2000 a
29.04.2002 e 01.08.2002 a 31.03.2004, perfazendo o total
de 1.326 dias, correspondentes a 03 anos, 07 meses e 21
dias, considerados para efeitos de aposentadoria e
disponibilidade, na forma do disposto no art. 201, § 9º,
da Constituição Federal; art. 40 e ss., do Capítulo I, Título
IV, da Lei nº 3.225/05 (Sistema de Seguridade Social) e
também para fins de Adicional por Tempo de Serviço –
ATS, conforme art. 101, Parágrafo único, da Lei nº 4.451/
16.

Arapongas, 04 de Julho de 2017.

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA
Prefeito

LUCIA HELENA GOMES GOLON
Secretária Interina de Administração

DECRETO Nº 548/17, de 04 de Julho de 2017

SERGIO ONOFRE DA SILVA, Prefeito do Município de
Arapongas, Estado do Paraná, no uso de suas
atribuições legais e, considerando o contido no
processo de Averbação, protocolado sob nº 15821 de
04.07.2017;

R E S O L V E :
AVERBAR ao acervo de CARLA ANTONIA DOS
SANTOS NEIA, matrícula nº 50563-01, ocupante do
cargo de Auxiliar de Biblioteca, Classe A, Nível 30, do
Grupo Profissional Médio, de provimento efetivo, lotado
na Secretaria Municipal de Administração, o tempo de
contribuição vinculado ao Regime Geral de Previdência
Social - RGPS, conforme Certidão nº 14022020.1.00111/
17-0, expedida pelo INSS em 04.07.2017, referente aos
períodos de 05.04.1994 a 30.08.1994 e 04.07.1995 a
01.09.1996, perfazendo o total de 569 dias,
correspondentes a 01 ano, 06 meses e 24 dias,
considerados para efeitos de aposentadoria e
disponibilidade, na forma do disposto no art. 201, § 9º,
da Constituição Federal; art. 40 e ss., do Capítulo I, Título
IV, da Lei nº 3.225/05 (Sistema de Seguridade Social),
dos quais 01 ano, 01 mês e 28 dias considerados também
para fins de Adicional por Tempo de Serviço – ATS,
conforme art. 101, Parágrafo único, da Lei nº 4.451/16.

Arapongas, 04 de Julho de 2017.

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA
Prefeito

LUCIA HELENA GOMES GOLON
Secretária Interina de Administração

DECRETO Nº 553/17, DE 04 DE JULHO DE 2017

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA, Prefeito do Município de
Arapongas, Estado do Paraná, no uso de suas
atribuições legais e na conformidade com o disposto no
Art. 2º, 5º, Letras “e” e “h”, e 6º, do Decreto-Lei nº 3.365,
de 21 de junho de 1941, alterado pela Lei nº 2.786 de 21
de maio de 1956, e a vista do contido no processo
protocolado sob nº 014898/2017,

D E C R E T A:
Art. 1º - Ficam Declaradas de Utilidade Pública, para
fins de Servidão de Passagem a área de terras abaixo
descrita:

ÁREA 1 – Desapropriação no Lote de terras sob nº 72-
L-M/A-2-1, com área de 2.315,35 m², dentro de uma área
maior, Lote de terras sob nº 72-L-M/A-2, com área total
de 25.119,80 m², localizado na Gleba Bandeirantes, neste
Município e Comarca de Arapongas – Paraná, conforme
matrícula sob nº 14.753, do 1º Serviço Registral desta
Comarca de Arapongas – Paraná, de propriedade de
Município de Arapongas.

DESCRIÇÃO:

“Principiando num marco cravado na divisa da Estrada
do Ema, com o lote nº 72-L-M/A-2, desse ponto segue
confrontando com o lote nº 72-L-M/A-2, nos seguintes

rumos, distâncias, raios e desenvolvimentos, SE
67º36’10'’NW, com distância de 55,00 metros,
desenvolvimento de 34,08 metros com raio de 81,44
metros, desenvolvimento de 22,58 metros, raio de 21,64
metros, desenvolvimento de  47,33 metros raio de 104,92
metros, SE 71º31’10'’NW, com a distância de 103,54
metros, desse ponto segue confrontando o lote n° 72-L-
M/A-1, no rumo 18º41’31’’SW com a distância de 9,00
metros, desse ponto segue confrontando com o lote 72-
L-M/A-1, nos seguintes rumos, distâncias, raios e
desenvolvimentos, SE 71º31’37'’NW, com distância de
103,54 metros, desenvolvimento de 47,33 metros com
raio de 104,92 metros, desenvolvimento de 22,58 metros,
raio de 21,64 metros, desenvolvimento de  34,08 metros
raio de 81,44 metros, SE 67º36’10'’NW, com a distância
de 56,82 metros, desse ponto segue confrontando com
a estrada do Ema no rumo SE 29°52’28"NE com distância
de 9,09 metros até encontrar o ponto de partida inicial”.

Art. 2º - Fica Revogado o Decreto sob nº 530/17, de 29
de junho de 2017, em todos os seus termos.

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

Arapongas, 04 de julho de 2017.

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA
Prefeito

JAIR MILANI
Sec. Mun. de Obras Transportes

e Desenvolvimento Urbano

DECRETO Nº 556/17, de 05 de Julho de 2017

SERGIO ONOFRE DA SILVA, Prefeito do Município de
Arapongas, Estado do Paraná, no uso de suas
atribuições legais e, considerando o contido no
processo de Averbação, protocolado sob nº 15552 de
29.06.2017;

R E S O L V E :
AVERBAR ao acervo de NELSON VIDOTTO, matrícula
nº 71609-01, ocupante do cargo de Agente de Vigilância,
Classe A, Nível 54, do Grupo Profissional Básico 01, de
provimento efetivo, lotado na Secretaria Municipal de
Segurança Pública e Trânsito, o tempo de contribuição
vinculado ao Regime Geral de Previdência Social - RGPS,
conforme Certidão nº 14022020.1.00106/17-7, expedida
pelo INSS em 29.06.2017, referente aos períodos de
01.02.1980 a 11.04.1980, 08.02.1982 a 03.05.1983,
01.08.1983 a 30.10.1983, 06.11.1984 a 17.07.1985,
29.07.1985 a 27.08.1985, 09.09.1985 a 23.06.1989,
01.03.1990 a 05.06.1991, 06.06.1991 a 04.08.1991,
01.09.1993 a 16.11.1993, 29.08.1994 a 19.07.1995,
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01.09.1995 a 09.10.1995, 01.02.1996 a 01.03.1996,
17.06.1996 a 06.10.1997 e 03.07.2000 a 09.01.2002,
perfazendo o total de 4.306 dias, correspondentes a 11
anos, 09 meses e 21 dias, na forma do disposto no art.
201, § 9º, da Constituição Federal; art. 40 e ss., do Capítulo
I, Título IV, da Lei nº 3.225/05 (Sistema de Seguridade
Social), considerados apenas para efeitos de
aposentadoria e disponibilidade.

Arapongas, 05 de Julho de 2017.

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA
Prefeito

LUCIA HELENA GOMES GOLON
Secretária Interina de Administração

DECRETO Nº 557/17, de 05 de Julho de 2017

SERGIO ONOFRE DA SILVA, Prefeito do Município de
Arapongas, Estado do Paraná, no uso de suas
atribuições legais e, considerando o contido no
processo de Averbação, protocolado sob nº 14764 de
20.06.2017;

R E S O L V E :
AVERBAR ao acervo de SHARMILA MASSOQUETTI
JOAQUIM, matrícula nº 94960-01, ocupante do cargo
de Assistente Administrativo, Classe C, Nível 52, do
Grupo Profissional Médio, de provimento efetivo, lotado
na Secretaria Municipal de Governo, o tempo de
contribuição vinculado ao Regime Geral de Previdência
Social - RGPS, conforme Certidão nº 14022020.1.00098/
17-4, expedida pelo INSS em 20.06.2017, referente aos
períodos de 01.02.2003 a 31.03.2004, 16.02.2005 a
05.05.2008, 01.11.2009 a 31.12.2009 e 01.03.2010 a
05.03.2012, perfazendo o total de 2.395 dias,
correspondentes a 06 anos, 06 meses e 25 dias, na forma
do disposto no art. 201, § 9º, da Constituição Federal;
art. 40 e ss., do Capítulo I, Título IV, da Lei nº 3.225/05
(Sistema de Seguridade Social), considerados apenas
para efeitos de aposentadoria e disponibilidade.

Arapongas, 05 de Julho de 2017.

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA
Prefeito

LUCIA HELENA GOMES GOLON
Secretária Interina de Administração

LEI Nº. 4.574, DE 06 DE JULHO DE 2017

Dispõe sobre esterilização gratuita de Caninos e Felinos
(Cães e Gatos) como função de saúde pública e controle
ambiental; institui sua prática como método oficial de
controle populacional e de Zoonoses; proíbe o
extermínio sistemático de animais urbanos; autoriza o

Poder Executivo a disponibilizar espaços de atendimento
veterinário no Município de Arapongas – PR e dá outras
providências.

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

Art. 1º. Fica caracterizado, como função de saúde
pública, o controle populacional e de zoonoses de
caninos e felinos (Raiva, Leptospirose, Leishmaniose,
Toxoplasmose; Doença do Carrapato, entre outras) no
Município de Arapongas – PR.

Art. 2º. O controle populacional e de zoonoses será
exercido mediante a prática da esterilização cirúrgica de
cães e gatos, promovida e coordenada pelo Poder
Público Municipal, de forma inteiramente gratuita e
acessível a todos os animais de rua abandonados, bem
como àqueles animais pertencentes a todo munícipe de
Arapongas – PR, que comprovadamente seja de baixa
renda e esteja devidamente cadastrado nos Centros de
Referência de Assistência Social (CRAS).

§1º- Fica expressamente proibida a cobrança de qualquer
taxa que incida sobre o serviço de esterilização prestado,
nos termos descritos no artigo anterior.

§2º - Fica expressamente proibido o extermínio de animais
urbanos excedentes ou abandonados como controle
populacional, exceto o portador de zoonose,
comprovado por meio de profissional técnico e exames
complementares.

Art. 3º. Fica o Poder Executivo autorizado a pactuar ou
estabelecer convênios com instituições públicas e/ou
privadas apropriadas e capacitadas, em forma de
parcerias ou convênios.

Art. 4º. As cirurgias de esterilização poderão, a critério
exclusivo do Executivo, serem realizadas nos
estabelecimentos municipais que contenham instalações
e equipamentos necessários e adequados a esta
finalidade e/ou nas clínicas veterinárias (públicas e/ou
privadas) parceiras e conveniadas.

Art. 5º. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos
orçamentários suplementares para: a) Ampliar ou
melhorar as instalações já existentes ou criar novas
instalações para esterilização cirúrgicas; b) Criar
campanhas adicionais de esterilização, podendo para
tanto contratar profissionais para, no tempo de cada
campanha, atuar em sua preparação, implantação,
execução e avaliação; c) Promover, pelos meios de
comunicação adequados, campanhas para a divulgação
das disposições desta Lei, assim como campanhas
educativas necessárias à assimilação da adoção, guarda
e posse responsável de animais urbanos como
obrigações de cidadania; d) Firmar convênios ou
parcerias com as clínicas veterinárias e/ou Organizações
de Proteção Animal devidamente habilitadas e
reconhecidas como Entidade de Utilidade Pública.

Art. 6º. Os procedimentos cirúrgicos de esterilização
deverão obedecer às seguintes condições: a) Realização
das cirurgias por equipe composta de médicos
veterinários; b) Utilização de procedimento anestésico
adequado às espécies, através de métodos que provem
a tranquilização e perda total de sensibilidade à dor,
podendo ser injetável ou inalatória; c) Os animais
castrados deverão ser devidamente identificados e
cadastrados junto à Secretaria de Meio Ambiente do
Poder Público Municipal; d) Os animais deverão receber
a medicação e cuidados necessários no pós- cirúrgico,
até o momento que forem adotados; encaminhados ao
canil municipal; ou às entidades não governamentais
de proteção animal, mediante a respectiva contrapartida
financeira, a critério exclusivo do Poder Público
Municipal, desde que devidamente conveniadas.

Parágrafo único. Fica expressamente proibida a
realização do ato cirúrgico antes de ser atingido, pelo
animal, estágio de absoluta insensibilidade a qualquer
tipo de estímulo doloroso.

Art. 7°. Na aplicação desta Lei será observada a
Constituição Federal, em especial o art. 225, §1°, inciso
VII; a Lei de Crimes Ambientais (Lei Federal n°. 9.605 de
12 de fevereiro de 1998), em especial o artigo 32, §1° e §
2°; a Lei das Contravenções Penais (Decreto – Lei
n°.3.688 de 3 de outubro de 1941); o Decreto Federal
n°.24.645 de 10 de julho de 1934; e a Lei Municipal nº.
4.012, de 20 de agosto de 2012.

Art. 8°. Os procedimentos administrativos e funcionais
necessários a serem adotados para a operacionalização
da esterilização gratuita serão de responsabilidade do
Poder Executivo.

Art. 9°. Fica o Poder Executivo autorizado a criar espaços
físicos apropriados de atendimento veterinário gratuito
no Município de Arapongas – PR, enfatizando as áreas
onde for constatado maior viabilidade de controle
sanitário, responsabilizando-se ainda pela criação de um
cadastro municipal dos animais submetidos à
esterilização.

Art. 10. O atendimento gratuito oferecerá todos os
procedimentos necessários ao tratamento do animal,
incluindo esterilização e tratamento pós-cirúrgico.

Art. 11. As despesas com a execução desta lei correrão
por conta de dotações orçamentária próprias,
consignadas no orçamento vigente, suplementadas, se
necessário.

Art. 12. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

Arapongas, 06 de Julho de 2017.

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA
Prefeito

LUCIA HELENA GOMES GOLON
Secretária Interina de Administração



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS ANO: IX    Nº:1949 PÁG:05TERÇA-FEIRA 11/07/2017

PORTARIA nº. 323/17, de 04 de julho de 2017.

SERGIO ONOFRE DA SILVA, Prefeito do Município de
Arapongas, Estado do Paraná, no uso de suas
atribuições legais e considerando:
- o contido na petição protocolada sob nº 18364, de 17/
08/2016;
- e o contido na Lei Municipal nº. 3.653/09, de 10/09/
2009;

R E S O L V E:
DECLARAR, que a partir de 01 de julho de 2017, a
servidora LUCIMARA CHELES DA SILVA FRANZIN,
matrícula nº. 61123/1, ocupante do cargo de Odontólogo,
de provimento efetivo, foi dispensada da designação
para atuar no Programa Saúde da Família – PSF, procedida
pela Portaria n°. 106/10, de 07/05/2010.

Arapongas, 04 de julho de 2017.

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA
Prefeito

MARCIA CRISTINA KREMPEL
Secretária Municipal de Saúde



CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
ARAPONGAS � PARANÁ 

RESOLUÇÃO 017/2017

O Conselho Municipal de Assistência Social � CMAS, no uso das 
atribuições que lhe confere a Lei Municipal nº 3.767 de 24/05/2010 e 
alterações, bem como seu Regimento Interno, considerando o deliberado 
pela Plenária em reunião realizada na data de 07/07/2017,

RESOLVE:

Art. 1º - NOMEAR, para constituir a Comissão Permanente 

intitulada �Comissão de Inscrição e Acompanhamento da Execução dos 

Serviços Socioassistenciais�, DAIANE APARECIDA ROSSATO HORTIZ, 

em substituição a Jamile Leonor Carrinho Flanzin. 

  

Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor nesta data, devendo ser 

publicada, ficando revogadas as disposições em contrário. 

Sala de sessões, 07 de julho de 2017. 

__________________

Silvana Coelho

Presidente 

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS ANO: IX    Nº:1949 PÁG:06TERÇA-FEIRA 11/07/2017



CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
ARAPONGAS � PARANÁ 

RESOLUÇÃO 018/2017

O Conselho Municipal de Assistência Social � CMAS, no uso das 
atribuições que lhe confere a Lei Municipal nº 3.767 de 24/05/2010 e 
alterações, bem como seu Regimento Interno, considerando o deliberado 
pela Plenária em reunião realizada na data de 07/07/2017,

RESOLVE:

Art. 1º - NOMEAR, para constituir a Comissão Permanente 

intitulada �Instância de Controle Social do Programa Bolsa Família�, 

DAIANE APARECIDA ROSSATO HORTIZ e GABRIELA APARECIDA 

ALVES DA ROCHA, em substituição a Jamile Leonor Carrinho Flanzin e 

Fernanda Cristina Azevedo, respectivamente. 

Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor nesta data, devendo ser 

publicada, ficando revogadas as disposições em contrário. 

Sala de sessões, 07 de julho de 2017. 

__________________

Silvana Coelho

Presidente 
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CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
ARAPONGAS � PARANÁ 

RESOLUÇÃO 019/2017

O Conselho Municipal de Assistência Social � CMAS, no uso das 
atribuições que lhe confere a Lei Municipal nº 3.767 de 24/05/2010 e 
alterações, bem como seu Regimento Interno, considerando o deliberado 
pela Plenária em reunião realizada na data de 07/07/2017,

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear, para compor comissão temática específica 

intitulada �Comissão Organizadora da X Conferência Municipal de 

Assistência Social�, DAIANE APARECIDA ROSSATO HORTIZ, em 

substituição a Carlos Alexandre da Silva Soares. 

Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor nesta data, devendo ser 

publicada, ficando revogadas as disposições em contrário. 

Sala de sessões, 07 de julho de 2017.

_________________

Silvana Coelho

Presidente 

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO
ARAPONGAS � PARANÁ

Praça Pio XII, 290 � Centro CEP: 86.701-000 � Arapongas � Paraná 

Fone: (43) 3902-1154 / E-mail: comdi@arapongas.pr.gov.br

(Digitado por Jacson M. R. de Moura)

ANEXO II

EDITAL COMDI 001/2017 
ELEIÇÃO DE ENTIDADES DA SOCIEDADE CIVIL 

MANDATO 2017/2019 

DECLARAÇÃO

Eu, _________________________, portador(a) da cédula de 

identidade (RG) nº, inscrito(a) no CPF/MF sob nº _________________________, 

residente e domiciliado(a) à ___________________________________________, 

nesta, representante legal da entidade __________________________, DECLARO, 

sob as penas da lei, para fins do disposto no Edital COMDI 001/2017, que, conforme 

disposições estatutárias da Entidade: 

I) A Entidade aplica integralmente suas rendas, recursos e eventual 

resultado operacional na manutenção e desenvolvimento de seus objetivos 

institucionais no território nacional;

II) A Entidade não remunera, nem concede vantagens ou benefícios 

por qualquer forma ou título, a seus diretores, conselheiros, sócios, instituidores, 

benfeitores ou equivalentes;

III) Em caso de dissolução ou extinção da entidade, o eventual 

patrimônio remanescente será destinado a uma entidade congênere legalmente 

constituída, ou a uma entidade pública, a critério da Instituição; e,

IV) A entidade não possui fins lucrativos, não distribui resultados, 

dividendos, bonificações, participações ou parcela do seu patrimônio, sob nenhuma 

forma. 

E, por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

Arapongas, xx de xxxxxxx de 2017. 

___________________ 
Nome 

Presidente 
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DECRETO Nº 571/17, DE 10 DE JULHO DE 2017 

Dispõe sobre Abertura de Crédito Adicional Suplementar, no orçamento do Município de Arapongas, para o exercício de 2017 e a 
ajustar as programações estabelecidas no Plano Plurianual 2014 a 2017 no Anexo I da Lei nº. 4.526, de 13/12/2016 e no Anexo V 
da Lei 4.525, de 13/12/2016 - Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2017. 

SERGIO ONOFRE DA SILVA, PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS, usando de suas atribuições legais, 

D  E  C  R  E  T  A: 

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir no orçamento-programa do Município de Arapongas, para o 
exercício de 2017, com base no art.5° da Lei Munici pal nº. 4.529, de 16 de dezembro de 2016, Crédito Adicional Suplementar no 
valor de R$ 39.764,43 (trinta e nove mil, setecentos e sessenta e quatro reais e quarenta e três centavos). 

 07.00 � SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
 07.02 � Fundo Municipal de Assistência Social 

288460000.0.010/3.3.20.93.00 � Indenizações e Restituições............................... ....................................................... R$   39.764,43 
 Fonte de Recurso 837 

Art. 2º - Para dar cobertura ao crédito autorizado no artigo anterior, serão utilizados como recursos, na forma do 
disposto no artigo 43, parágrafo 1°, inciso I, da L ei Federal nº. 4.320, de 17/03/1964, o superávit financeiro do exercício de 2016 da 
fonte de recurso abaixo especificado: 

FONTE DE RECURSO ESPECIFICAÇÃO VALOR 
837 Programa Parapongas FMAS - ACESSUAS 39.764,43 

Art. 3º - Em decorrência da abertura de Crédito Adicional Suplementar constante do artigo 1º, com recursos 
provenientes de superávit financeiro constante do artigo 2º da presente Lei, o montante das despesas e parte das metas físicas 
programadas para o exercício de 2017 nas ações orçamentárias estabelecida no Anexo I da Lei nº. 4.526, de 13/12/2016 do Plano 
Plurianual 2014 a 2017, ficam re-programadas na forma abaixo descrita: 

ÓRGÃO: 07.00 � SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 
PRINCIPAIS METAS

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO UNIDADE 2014 2015 2016 2017
02 UNIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE

ASSISTENCIA SOCIAL 
     

28 FUNÇÃO: ENCARGOS ESPECIAIS      
846 SUBFUNÇÃO: OUTROS ENCARGOS

ESPECIAIS 
     

0000 PROGRAMA: PROGRAMA COM
ENCARGOS ESPECIAIS 

     

0.010 Atividade: Restituição e Devolução de
Convênios 

     

Fonte de Recurso 837 � Valor Suplem.
3.3.20.93.00� Indenizações e Restituições R$ 1,00 - - - 39.764,43
Principais serviços e ou produtos

0001 Restituir/devolver saldos de convênios e 
outros  

Outros 
Produtos 

- - - 01 

Houve aumento da meta física

Art. 4º - Face abertura de Crédito Adicional Suplementar a que se refere o art. 1º, com recursos provenientes de 
superávit financeiro constante do artigo 2º e em razão dos ajustes efetuados através do artigo 3º da presente Lei, o montante das 
despesas e parte das metas físicas programadas para o exercício de 2017 nas atividades orçamentárias estabelecida no Anexo V  
da Lei nº. 4.525, de 13/12/2016, da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2017, ficam re-programadas na forma abaixo descrita: 

ORGÃO: 07.00 � SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 
PRINCIPAIS METAS

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO UNIDADE 2017
02 UNIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL   
28 FUNÇÃO: ENCARGOS ESPECIAIS   
846 SUBFUNÇÃO: OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS   
0000 PROGRAMA: PROGRAMA COM ENCARGOS ESPECIAIS   
0.010 Atividade: Restituição e Devolução de Convênios   

Fonte de Recurso 837 � Valor Suplem.
3.3.20.93.00� Indenizações e Restituições R$ 1,00 39.764,43
Principais serviços e ou produtos

0001 Restituir/devolver saldos de convênios e outros  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, 10 de julho de 2017. 

LUIZ OQUENDO GARCIA 
Secretário Municipal de Finanças 

SERGIO ONOFRE DA SILVA 
Prefeito 
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DECRETO Nº 571/17, DE 10 DE JULHO DE 2017 

Dispõe sobre Abertura de Crédito Adicional Suplementar, no orçamento do Município de Arapongas, para o exercício de 2017 e a 
ajustar as programações estabelecidas no Plano Plurianual 2014 a 2017 no Anexo I da Lei nº. 4.526, de 13/12/2016 e no Anexo V 
da Lei 4.525, de 13/12/2016 - Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2017. 

SERGIO ONOFRE DA SILVA, PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS, usando de suas atribuições legais, 

D  E  C  R  E  T  A: 

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir no orçamento-programa do Município de Arapongas, para o 
exercício de 2017, com base no art.5° da Lei Munici pal nº. 4.529, de 16 de dezembro de 2016, Crédito Adicional Suplementar no 
valor de R$ 39.764,43 (trinta e nove mil, setecentos e sessenta e quatro reais e quarenta e três centavos). 

 07.00 � SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
 07.02 � Fundo Municipal de Assistência Social 

288460000.0.010/3.3.20.93.00 � Indenizações e Restituições............................... ....................................................... R$   39.764,43 
 Fonte de Recurso 837 

Art. 2º - Para dar cobertura ao crédito autorizado no artigo anterior, serão utilizados como recursos, na forma do 
disposto no artigo 43, parágrafo 1°, inciso I, da L ei Federal nº. 4.320, de 17/03/1964, o superávit financeiro do exercício de 2016 da 
fonte de recurso abaixo especificado: 

FONTE DE RECURSO ESPECIFICAÇÃO VALOR 
837 Programa Parapongas FMAS - ACESSUAS 39.764,43 

Art. 3º - Em decorrência da abertura de Crédito Adicional Suplementar constante do artigo 1º, com recursos 
provenientes de superávit financeiro constante do artigo 2º da presente Lei, o montante das despesas e parte das metas físicas 
programadas para o exercício de 2017 nas ações orçamentárias estabelecida no Anexo I da Lei nº. 4.526, de 13/12/2016 do Plano 
Plurianual 2014 a 2017, ficam re-programadas na forma abaixo descrita: 

ÓRGÃO: 07.00 � SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 
PRINCIPAIS METAS

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO UNIDADE 2014 2015 2016 2017
02 UNIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE

ASSISTENCIA SOCIAL 
     

28 FUNÇÃO: ENCARGOS ESPECIAIS      
846 SUBFUNÇÃO: OUTROS ENCARGOS

ESPECIAIS 
     

0000 PROGRAMA: PROGRAMA COM
ENCARGOS ESPECIAIS 

     

0.010 Atividade: Restituição e Devolução de
Convênios 

     

Fonte de Recurso 837 � Valor Suplem.
3.3.20.93.00� Indenizações e Restituições R$ 1,00 - - - 39.764,43
Principais serviços e ou produtos

0001 Restituir/devolver saldos de convênios e 
outros  

Outros 
Produtos 

- - - 01 

Houve aumento da meta física

Art. 4º - Face abertura de Crédito Adicional Suplementar a que se refere o art. 1º, com recursos provenientes de 
superávit financeiro constante do artigo 2º e em razão dos ajustes efetuados através do artigo 3º da presente Lei, o montante das 
despesas e parte das metas físicas programadas para o exercício de 2017 nas atividades orçamentárias estabelecida no Anexo V  
da Lei nº. 4.525, de 13/12/2016, da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2017, ficam re-programadas na forma abaixo descrita: 

ORGÃO: 07.00 � SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 
PRINCIPAIS METAS

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO UNIDADE 2017
02 UNIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL   
28 FUNÇÃO: ENCARGOS ESPECIAIS   
846 SUBFUNÇÃO: OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS   
0000 PROGRAMA: PROGRAMA COM ENCARGOS ESPECIAIS   
0.010 Atividade: Restituição e Devolução de Convênios   

Fonte de Recurso 837 � Valor Suplem.
3.3.20.93.00� Indenizações e Restituições R$ 1,00 39.764,43
Principais serviços e ou produtos

0001 Restituir/devolver saldos de convênios e outros  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, 10 de julho de 2017. 

LUIZ OQUENDO GARCIA 
Secretário Municipal de Finanças 

SERGIO ONOFRE DA SILVA 
Prefeito 
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DECRETO Nº 572/17, DE 10 DE JULHO DE 2017 

Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Suplementar, no orçamento do Município de Arapongas, para o exercício de 2017 e a 
ajustar as programações estabelecidas no Plano Plurianual 2014 a 2017 no Anexo I da Lei nº. 4.526, de 13/12/2016 e no Anexo V 
da Lei 4.525, de 13/12/2016 - Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2017. 

SERGIO ONOFRE DA SILVA, PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS, Estado do Paraná, usando de suas 
atribuições legais, 

D  E  C  R  E  T  A: 

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir no orçamento-programa do Município de Arapongas, para o 
exercício de 2017, com base no art.6° da Lei Munici pal nº. 4.529, de 16 de dezembro de 2016, Crédito Adicional Suplementar no 
valor de R$ 27.273,74 (vinte e sete mil, duzentos e setenta e três reais e setenta e quatro centavos). 

  
 07.00 � SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

 07.02 � Fundo Municipal de Assistência Social 
288460000.0.010/3.3.20.93.00 � Indenizações e Restituições............................... ....................................................... R$   27.273,74 
 Fonte de Recurso 837  
  

Art. 2º - Para dar cobertura ao crédito autorizado no artigo anterior, serão utilizados como recursos, na forma do 
disposto no artigo 43, parágrafo 1°, inciso I, da L ei Federal nº. 4.320, de 17/03/1964, proveniente do provável excesso de 
arrecadação do exercício de 2017 da fonte de recurso abaixo especificado: 

FONTE DE RECURSO ESPECIFICAÇÃO VALOR 
837 Programa Parapongas FMAS - ACESSUAS 27.273,74 

Art. 3º - Em decorrência da abertura de Crédito Adicional Suplementar constante do artigo 1º, com recursos 
provenientes de excesso de arrecadação constante do artigo 2º do presente decreto, o montante das despesas e parte das metas 
físicas programadas para o exercício de 2017 nas ações orçamentárias estabelecida no Anexo I da Lei nº. 4.526, de 13/12/2016 do 
Plano Plurianual 2014 a 2017, ficam re-programadas na forma abaixo descrita: 

ÓRGÃO: 07.00 � SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 
PRINCIPAIS METAS

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO UNIDADE 2014 2015 2016 2017
02 UNIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE

ASSISTENCIA SOCIAL 
     

28 FUNÇÃO: ENCARGOS ESPECIAIS      
846 SUBFUNÇÃO: OUTROS ENCARGOS

ESPECIAIS 
     

0000 PROGRAMA: PROGRAMA COM
ENCARGOS ESPECIAIS 

     

0.010 Atividade: Restituição e Devolução de
Convênios 

     

Fonte de Recurso 837 � Valor Suplem.
3.3.20.93.00� Indenizações e Restituições R$ 1,00 - - - 27.273,74
Principais serviços e ou produtos

0001 Restituir/devolver saldos de convênios e 
outros  

Outros 
Produtos 

- - - 01 

Houve aumento da meta física
Art. 4º - Face abertura de Crédito Adicional Suplementar a que se refere o art. 1º, com recursos provenientes de 

excesso de arrecadação constante do artigo 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 o exercício de 2017 nas atividades orçamentárias 
estabelecida no Anexo V  da Lei nº. 4.525, de 13/12/2016, da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2017, ficam re-programadas na 
forma abaixo descrita: 

ORGÃO: 07.00 � SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 
PRINCIPAIS METAS

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO UNIDADE 2017
02 UNIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL   
28 FUNÇÃO: ENCARGOS ESPECIAIS   
846 SUBFUNÇÃO: OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS   
0000 PROGRAMA: PROGRAMA COM ENCARGOS ESPECIAIS   
0.010 Atividade: Restituição e Devolução de Convênios   

Fonte de Recurso 837 � Valor Suplem.
3.3.20.93.00� Indenizações e Restituições R$ 1,00 27.273,74
Principais serviços e ou produtos

0001 Restituir/devolver saldos de convênios e outros  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, 10 de julho de 2017. 

LUIZ OQUENDO GARCIA 
Secretário Municipal de Finanças 

SERGIO ONOFRE DA SILVA 
Prefeito 
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Secretaria Municipal de Administração 
Diretoria de Recursos Humanos

1
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Estado do Paraná 

 CONCURSO PÚBLICO  

EDITAL nº 040/17, de 10 de julho de 2017. 

A Prefeitura do Município de Arapongas convoca candidatos aprovados em Concurso Público, realizado 
através do Edital nº. 051/16, de 30/06/16 e homologado através da Publicação nº 017/16, de 11/11/16; e considerando: 

 - o contido na CI nº. 811/2017, de 30/05/17, de solicitação da Secretaria Municipal de Saúde, com 
deferimento da Sra. Secretária Interina de Administração em 04/06/17;  

TORNA PÚBLICO: 

Art. 1°- FICA CONVOCADO o candidato, constante do ANEXO deste, para comparecer na Diretoria 
de Recursos Humanos desta Prefeitura, situada na Rua das Garças, 750 (esquina com a Rua Flamingos); no prazo de 30 
(trinta) dias, a partir da publicação deste, no horário das 09:00 h às 11:00 h e das 13:00 h às 17:00 h, para ser 
encaminhado ao exame médico pré-admissional, e demais formalidades legais previstas no subitem 12.10, do citado 
Edital nº 051/16. 

Art. 2º - O agendamento para realizar exame médico deverá ocorrer dentro deste prazo, previsto no art. 
1º deste Edital. 

Art. 3º -  Ficam considerados inabilitados no referido Concurso Público, perdendo o direito à 
nomeação, os candidatos ora convocados que não comparecerem no prazo mencionado. 

Art. 4º - Considerado apto na avaliação médica, será nomeado, devendo apresentar os documentos nesta 
Diretoria de Recursos Humanos, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da nomeação, conforme art. 16, § único, 
da Lei nº 4.451/16 (Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Arapongas). 

                                 
Art. 5º - Caso o candidato ora convocado recusar-se a assumir o cargo, poderá solicitar "final de lista", 

no prazo mencionado no art. 1º, em formulário próprio a ser obtido na Diretoria de Recursos Humanos, conforme o 
subitem 12.6, do referido Edital. 

Art. 6º - Este Edital entra em vigor na data de sua publicação,  revogadas as disposições em contrário. 

                                                                     Arapongas, 10 de julho de 2017. 

  
        LUCIA HELENA GOMES GOLON                                                                    SÉRGIO ONOFRE DA SILVA
SECRETÁRIA INTERINA DE ADMINISTRAÇÃO                                                                      PREFEITO
  

ANEXO  
EDITAL nº. 040/17, de 10 de julho de 2017. 

CARGO: FARMACÊUTICO 

INSCRIÇÃO Nº                                NOME CLASSIF. 

46102031 ANDERSON MARQUINI MARONEZZI 1 
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS 
ESTADO DO PARANÁ 

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS 

Licitação: Modalidade Pregão Presencial nº 046/2017 � Processo Adm. N º 096/2017. 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS RESTANTES (SALSICHA - HOT DOG 
E CREME VEGETAL) PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO. 
Cumpridas as formalidades legais e considerada a adjudicação do procedimento licitatório, em epígrafe pelo Pregoeiro Municipal, 
homologo, conforme registrado a seguir, com especificação do item e seu preço unitário final: 

L.A. FARIA & CIA LTDA � ME., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 22.203.443/0001-12, ATA DE REGISTRO DE 
PREÇOS N° 437/2017.  

ITEM QTD UND DESCRIÇÃO MARCA 
VALOR 

UNITÁRIO  
R$ 

VALOR  
TOTAL  

R$ 

01 10.000 KG 

Salsicha Hot Dog - produto preparado com carnes e 
condimentos, perfeitamente triturados e misturados.
Características sensoriais: textura, cor, sabor e odor 
característicos. O produto não deverá apresentar superfície 
úmida, pegajosa ou partes flácidas ou de consistência 
anormal, com indícios de fermentação pútrida. Fonte de 
vitamina a, ferro e zinco. Peso líquido unitário = 50g, 
sendo tolerada uma variação de até 5% para mais ou para 
menos. Deve apresentar porcentagem de água ou gelo não 
superior a 10% em peso. Embalagem: à vácuo, em saco de 
polietileno atóxico de baixa densidade, resistente, 
transparente contendo 1 kg.  A embalagem deverá conter 
externamente os dados de identificação, procedência, 
número de lote, quantidade do produto, número do 
Registro no Ministério da Agricultura SIF/SIP e carimbo 
de inspeção do SIF. Deverá apresentar validade mínima 
de 20 dias a partir da data de entrega.

Aurora 6,35 63.500,00 

02 200 Unid. 

Creme vegetal com sal pote plástico, peso líquido de 
500g, feito com óleos vegetais de girassol e linhaça, rico 
em ácidos gordos (ômega 3 e 6), enriquecidas com 
vitaminas a, d e e. ingredientes: água, óleo vegetal, 
vitaminas e, a e d, emulsificantes mono e diglicerídeos de 
ácidos graxos e polirricinoleato poliglicerol, 
conservadores benzoato de sódio e sorbato de potássio, 
acidulante ácido cítrico, aromatizante (aroma idêntico ao 
natural de manteiga), sequestrante edta cálcio dissódico, 
antioxidantes tbhq e bht e corantes urucum e cúrcuma. 
Não contêm glúten.  Deve conter data de fabricação, prazo 
de validade e número do lote. Prazo mínimo de validade 
de 11 meses a partir da data de entrega. 

Becel 7,59 1.518,00 

TOTAL GERAL R$ 65.018,00 

Valor Total: R$ 65.018,00 (sessenta e cinco mil e dezoito reais). 
Obs.: As quantidades e os valores registrados tratam-se de uma mera estimativa de uso para o prazo não superior a 12 (doze meses), podendo 
ou NÃO ser utilizado/contratado pela Administração.  
07Prazo de vigência: de 12 (doze) meses contados a partir de 07/07/2017. 
Ficando a adjucatária convocada para a retirada da Ata de Registro de Preços, consoante o contido no Item 10.1 do instrumento 
convocatório, sob as penalidades da lei. 
Dê-se publicidade ao ato. Afixe-se em lugar de costume. 

Arapongas, 11 de julho de 2017. 

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA 
Prefeito Municipal  

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS ANO: IX    Nº:1949 PÁG:13TERÇA-FEIRA 11/07/2017



���������

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS 
Estado do Paraná 

������������	
���	������������������������������

��������� �� � !"��#�� ����#�$�!� %&� � '�!�%�%&�
�('����&� �)���&*��%&�� '�!�%�%&��('����%&�
�(�$ �+���&�%,� ��(���$( -�%.�#�����

�� ����������	�	
��� �� ���
������� ������ ��� 
������� �������� � ��� 
��	���
���	�	
��������	���������	����	��

���/
������

��)���)��)�01�)�2����)�

�(��� ��� � ������ ��������� �� �� 
 !������ ������"�!� �#� � $�!����#� �%$���� #�  � ����#��� �#�
� $�!����#� �%$���� �#� �%�" �&���� '�#� �#�� ��� "% � () � � � �#�#�* !*��#�� � ����#��+*#!� � � �
"%����"� �,�����#���!�"�%�� ����"%��#�� �����,��(-#��� ��������������#.�

�(��� ��� � �� 
 !������ ������"�!� �#� � $�!����#� �%$���� ��� %" %��  �� #�, '�#�� ��$�#���!��
#� �/��� �#�� ���!��#�"!��#0��#�� �����#,���() �� �� �#! ��#������#����#%��#�#�* !*�� �� ,#%#�#�� �
 ����,#%#��#��� �����1�" "�!�() �� � � "(-#���#��%���" %�#�"�%������#��������#��#�! ���#�� �� �
#�"�( ��%$�� ��#��� ���(-#���#��#&�%��(��#�� �, %� ���#�����#� �"!��#0��#�� �#���&#��) ����#&%����
�#�� � �� ��� � ���#��%���" %�#��&�%������ ���"%� %����#�� ���#� ���#��%���" %�#�� !#��* �#�� ���#� ��
�) �� � %�2�� �.�

�� �(��� 3�� � �� 
 !������ ������"�!� �#� � $�!����#� �%$���� 3�  � ����%��#�� � ��� " !������ �#�
�#�#�* !*��#�� �� �������"� ��'�#��#��� � � $0#��* �� ��%�$��%�"�%�� ���#�� ����*#%��!�1������#�� �
, �#�� �#���� ��%#��2�() ������ ���(-#��'�#�� ��%�$����"�%����#,#��*�() �� ��"%����"� ��#� $0#��* ���
" %��#� �� �"!��#0��#�� �#����&#��) ��#� �%+����.��

�� �(������ �������#���������"�!��#�� $�!����#��%$����3� �� �0��� � %&���2�� �#��  %�#��� �
� ��� � ���#��%���" %�#���#��#%*�( ��#��#���,%�#��%���%���'�#�&�%���#� ���#�! ���#�� ���#�"#�� ���
#���%&���� ��#%%��4%� �� �������"� .�

5�6.��) �� � ���#��%���" %�#��%$�� ��

	�7�� � %�2�� �8�#�

		�7��) �� � %�2�� �.�

5�9.�����#%*�( ���#��%���" %�#��%$�� ��) ��!����,���� ���

	�7�'���� �� � $0#� ��

a) �#�"����&#�% �8�

b) �#���%&��.�

		�7�'���� �1���%���#%�������� ��#%*�( ��

�: � !#��* 8�

$: ����*����!8�

			�7�'���� �1�����%#2��� ��#%*�( ��

�: ";$!�� 8�

$: "%�*�� .�

5�<.��) ���,%�#��%���%����#�� $�!����#��%$�����

	�7�*����#��#�����! &%�� �% ��";$!�� ������!���*#�,#%% *�����=��% *����#����! *���8�

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS ANO: IX    Nº:1949 PÁG:14TERÇA-FEIRA 11/07/2017



���������

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS 
Estado do Paraná 

		�7�#����� ���#�� �8�

			>��#%��������#���(-#��#��#������ �#?-#�8�

	@�7�" �� ���#�#�$�%'�#�#��#�#�$�%'�#��#�"����&#�% ��#���%&��8�

@�7�����!�2�() �*�+%���#��#��%A���� 8�

@	�7�#'��"��#�� ��#������!�(-#�8�#�

@		�7�����%��#�� ���#�� ��% !#��,����!�2�() ���%%#����() ��#���?���#���%�,���#���,��) ��#�
��, %��(-#�.�

���/
�������

��)���	���
�)�����)���4�	�01�)�

�� �(���5��������#���*�+%� �3� �#�"�( �";$!�� �" %� ��#�"#�� �����%��!���� ���� ���"3�'���� �
��%�*3���#�� � �� � %�2�� � ���) ���%����!��� �������*����#��=����������%��#����#%�%$����.�

5�6.��#��#�#�"�( �";$!�� �#��) ������!�����%#�#���#�����%�$��() �� ���#%*�( ���%$�� ���� � �
%#�#�#!3�%����� %#�#��#�#�& � �#� �$���#���#�� ��#�+&����'�#��#*#���#%� � �"���$�!�2������ ���� ����
��"#%,���#��� � �� ���$� ! .��

5�9.���"!��#0��#�� ���� "#%�() �#��������#�() �����*����#�� ���#%*�( ��'�#��#��) ��#!����) �
,�� %#��#��#�������"�%����'��!����#��#�*�������������#��#�"�%����#,���B����������%��!�() ��%$���.�

5�<.���"!��#0��#�� �� �����#���*�+%� ��"�%�#���� %�#���() �#�� �� ��% !#�� $%#�������%�$��() �
�������*����#��#� �/������#�� ������#����$3������ ���%�() �#� %&���2�() �����"%4"%����*���.�

�(������
�%�� ��,�����#�����#���� ����#%�>�#��

	�7���#���$�!����#��,���!����#����" ��$�!�2����1��"#�� ���'�#�" ���$�!��#���� � ����� � ����� ��
�#�! ���#�� ���#�#0�� ���%#�"#����� >�#���!#&��!�() �#��*�& %8�

		�7�� $�!����#��%$������ ���() �#��'�#��#�%#�!�2��� ���#�! ���#�� ���#�"#�� ���#���%&���� �
#�"�( �";$!�� 8�

			�7�� � ���#��%���" %�#�� � %�2�� ��� ��!����#��'�#��#����!�2����#�*#���! ����� � � %#�8�

	@�7�� � ���#��%���" %�#��) �� � %�2�� ��� ��!����#��'�#��#����!�2���� �#�, %( �=���� � ��
�%�() ������!8�

@�7��%���" %�#�� � %�2�� �"%�*�� ���#� �� � %�2�� ��#��%���" %�#��#�"����&#�% �����!�2�� �
"�%����%#�!�2�() ��#�*��&#�������*����!�2�����" %����#%�3�� ��#�*#���! ��"�%����!�%#�8�

@	� 7� �%���" %�#� ";$!�� � � !#��* �� �#%*�( � ";$!�� � �#� �%���" %�#� �#� "����&#�% �� ��#���*#!� ��
" "�!�() ��#�����#�"�&��#�� �����*����!�2�� ��� ������#%+%� ��#�"%#( ��,�?�� ��"#! �" �#%�";$!�� 8�

@		�7��%���" %�#�";$!�� �����*����!���#%*�( �%#���#%�� ��#��%���" %�#��#�"����&#�% ���$#%� �
� �";$!�� ��" %����#%�3�� ��#�*#���! ���#��!�&�#!��"�%����%#�!�2�() ��#�*��&#�������*������8�

@			� 7� �%���" %�#� �%$�� �� � �0��� � � ��� � �� #� �#%*�( �� �#� �%���" %�#� ";$!�� � #� "%�*�� �
���!�2�� ��"�%�� ��#�! ���#�� ��#�"#�� ���#���%&������������#�8�

	C�7��%���" %�#�"%�*�� �� !#��* ���#%*�( ��#��%���" %�#��#�"����&#�% ���) ��$#%� �� �";$!�� �
"�%����%#�!�2�() ��#�*��&#���� ����%���#%�������� "#%��� �����#?�!���*���"�%�������!��=��#��#�����8�

C�7��%���" %�#��%$�� ��#���%&�����#%*�( ��#��%���" %�#��#�$#������������ ���#%��� %���.��


�%+&%�, � ;��� .� � � #�"�( � ";$!�� � #��) � �����!����� %#�#�� �#� ����%�$��() � � �� �#%*�( ��
�%$�� ��� � � � %#�#� #!3�%����� %#�#� �#� #�& � � #� �$���#���#�� � �#� +&���� '�#� �#*#�� �#%�
� �"���$�!�2���������� ������"#%,���#��� � �� ���$� ! .��

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS ANO: IX    Nº:1949 PÁG:15TERÇA-FEIRA 11/07/2017



���������

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS 
Estado do Paraná 

���/
�������

��)����	�/���)�����)��6��
�7�)�

�� �(��� ��� �� 
 !������ ������"�!� �#� � $�!����#� �%$���� #��+� ,�����#������ � �� �#&����#��
"%����"� ���

	� 7� �� "% � () � ��� '��!����#� �#� *���� #� � � ��$�#��#� " %� �#� � � � �#�#�* !*��#�� � ���
� $�!����#��%$��������#��+*#!�#������#���$�!����#����*#%��!8�

		�7�����*��) �� �#�"�( �";$!�� ��#��������#�%��������#� �%+�����#�0����8�

			�7�#'�����#�� ���#�� ��������������� ��%���" %�#�";$!�� �� !#��* ��#�'��!����#8�

	@�7�#,���B������#,��+����#�#,#��*����#����"%#���() �� ���#%*�( ���#��%���" %�#��%$�� 8�

@�7��#&�%��(��� ���#�! ���#�� ������"#�� ��8�

@	� 7� 0����� ����%�$��() � � �� $#�#,��� �� #� /���� �#� %%#��#�� � � �� � � �� ��,#%#��#��� � �� #�
�#%*�( �8�

@		�7�#'�����#�� ��� �� �#�"�( �";$!�� ��#���%��!�() ��*����#�! &%�� �% �8�

@			�7�#,���B������#,��+����#�#,#��*����#������%��!�() ��%$���8�

	C�7������#&%�() ������(-#��";$!�����#�"%�*�����" %��#� ��#�"% &%�����#�"% 0#� ���#�����() 8�
#��

C�7� �#�%�'�#���#�� ���!��%�!���������#�"#!����*#%��,���() ����%���*����#��� �"#����*����#�#�
"#!�����!��) �� ���!.�

�� �(���8����
 !������������"�!��#�� $�!����#��%$����" ����� ���#&����#�� $0#��* ���

	�7�%#��2�%�����#��&��!���#��#�"% � *#%������!��) �� ���!8�

		�7�"% � *#%� ���#�� �� ���#%*�( ��$+��� ��#�#'��"��#�� ��� �����8�

			� 7� "% " %�� ��%� �#!= %��� ���� � ���(-#�� �%$����� ��� " "�!�() � � � '�#� �#� %#,#%#� 1�
��#���$�!����#�#���� $�!����#8�

	@� 7� "% � *#%�  � �#�#�* !*��#�� � ����#��+*#!� � �� �� ����&�() � � �� ���� �� ��$�#������ #�
� �� #� �/��� ��� ���#�! ���#�� ���#�"#�� ���#���%&�����������#8�#�

@�7�� �� !���%���&#��) ��#� �%+������ � �����%��#�� �#�&�%���������� ���%�() �� �������� �
�"%�� %��#�� ����� $�!����#��%$���.��

���/
��������

��)������	
�)��)
��
�������)����)�)
����7�9����

�(���:���� ������#��#!#�#�� �����#&%���#��� �����#���*�+%� ��

	�7����*�����%$�����#�%�%������ ��=�#%�%'������,#%#������8�

		�7����*�����%$��������!�#�������?��*�+%���%#,#%#��#�1�+%#���#�"�������#��%+,#& �"�%������%��!�() �
�#�� ������#��%���" %�#�#����$3��1�+%#���#���!(�����"�%������%��!�() ��#�"#�� ���1�"3� ��� �����#�%��
�#�% ���8�

			� 7� �� %#�#� �#� ���! *����� ���! ,��?��� #� ,��?��� � �"�%��!=������ � �� �%�(�� �� #� ���#��-#�� �#�
�#&�%��(����#'������$#��� � ���������!�2�() 8�

	@�7�$����!#�+%� ���"�%����! ��#�" �� ���#��" � ������!�� ��#��*���";$!���.�

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS ANO: IX    Nº:1949 PÁG:16TERÇA-FEIRA 11/07/2017



���������

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS 
Estado do Paraná 

�� �(������� ��� %&���2�() �� �����#���*�+%� ��#"#��#���� ,��() �'�#������*����#�#�"#�=�����
��%��!�() ��%$������ ����#%��� �� � �� ��� � ���#��%���" %�#�'�#����,%�#��� �#�"�( .�

5�6.����*����" �#���#%��%$�����#����%�%���.��

	�>�����*�����%$������) ��!����,��������� � ���

�: *����#��%���%���8�

$: *����� !#� %��8�

�: *����! ����8�

�: *������%&�������#�+%#����#�"%#�#%*�() �"#%���#��#8�

#: *������%&�������#�% � *��8�

,: *������%&�������#�!��=����#��%�������) ��#�#�#%&��.�

		�>����*����%�%�����) ��!����,�������� � ��

a) % � *���8�

b) #��%�����%�%����������"���.��

5�9.�����#���,���() �� ���" ��#�*����#*#�� ����#%�%���!�%&�%�����*�������#�!�*����#����� ���() �
���"�*��#���() �#��������!�2�() .�

5�<.���=�#%�%'����*�+%����#�#%����%+���*#! �����#��+?����"#%�������'�#��#*#��#%�� �"���*#!�
� �� �"�%�#!��#�� �� �� ! �#��#���������%��#�� ���#�%#&�!��#���() ��%$����������� � � �� ��% !#�
�#������!�() ��#�" ! ��&#%�� %#���#��%+,#& �� ���" ��#�"�*��#���() ����#%��� ��� �#�����#�#%����() �
� ��"�%A�#�% ������� �����#%#��#?�&�� ��������� � � �%�� ��#���%*�����������#��#�!�*����#�.�

5�D.���=�#%�%'����*�+%����#*#��#%�"!��#0�������$3���"%#*#�� ���� ���������#�����*������#�
, %�����&�%����%���'��!����#��#���%��!�() ���#���#�"#%���� ������,%�#��%���%��#?���#��#.�

5� E.� �� �!����,���() � *�+%��� �#*#� � �"���$�!�2�%� ���$3��� ��� *���� �#��������� � �� "#�#��%#���
���!�������'�#�" �#���#%���!(��-#������! *��������! "������ �����! ,��?��.�

5�F.����%$ %�2�() ��%$�����#*#�$����%����#!= %���$�#���() �����*�����%$�������#%*��� �� � �
����%��#�� �#,���2��#��" � ����=�#%�%'��������*����#�%#, %(��� �����#������#���$�#���!���������#.�

�� �(������� ����*�����%$������#*#%) ��#%� ��&�$�%�� ��"%#*��� ��� �, %�#������%#�%�2#��� �
!�� �
��%#� %�������"�!�#�1����%���#%������������#��� �����#���@�+%� �G+��� ���#�� ��!����,�������� � ��

	.� @	������������>��#�����>�#��� %&���2�%� ��%+,#& �&#%�!���������#�"#%������ ����#%!�&�%�
��,#%#��#��%#&�-#���%$����.�

		.� @	����������>��#�����>�#�������%�$��%� ��� !#��%� ��%+,#& �&#%�� �� ���#� %#����������#��
! ��!�2������#�, %�������#��#%�= � &#�#��#��#����%#&�-#���$%��&����.��

			.�@	��������>��#�����>�#�����#���%� �! �#��'�#��#*#��%#�#$#%��%����#�� ���#'��� �"�%����
"%� %�2�() �� �"#�#��%#�#����!����.�

	@.�@	������	�������������
���@�HI��
�������>��#�����>�#����#"�%�%�2 �����+�
�� �� ��,��(-#����,#%#��������������� � �+%#����#�,��� ��#�*�!#.�

@.� @	������	����������@	��>��#�����>�#����#"�%�%� ��%A���� ���,#%#����� ��#�*#���! �.�

@	.�@	������	�������	�J�����������	��I�������	��>��#�����>�#����#"�%�%����!��=���
�#��!����#��) ��#�#�#%&���#!3�%��������+%#���#��,������.�

�� �(�������������#���*�+%� ��#���*��#�#���%B��&%�" ���

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS ANO: IX    Nº:1949 PÁG:17TERÇA-FEIRA 11/07/2017



���������

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS 
Estado do Paraná 

	� >� �? �� � � *�+%� ��� � �"%##��#�� � ��� % � *����� �) � ��" %����#�� #�? �� % � *�+%� �� '�#�
� %��������!=���%$����� �������"� ��� �,#%��� ��%#�= ���%$�� ��� ��#�? ��% � *�+%� �������*#2�'�#�
%#�#$#��, %�#�#��#�����,!�B������ ������#����*�+%� �����#%� ����������#8�

		� >���#!��#��%�!�#���#!�
#%��#�%�!����� �, %��() ��&%�"���������!=���%$����� �������"� �
"#%���#���� �,�&�%�() ��#�� �����3���*�+%� ����" %����#��� ���#!��#��%�!�#� ���#!�
#%��#�%�!���#�� �
" ���*#!� #���$#!#�#%� %#!�(-#�� ���#%�#"#��#��#�� ��%�*3�� �#� ��� ����#��� �#� ,���� ���#�� � *�+%� �
#�"#��,�� ������!=���%$����#��%#� ��� �����3��.�

5� 6K.���� *����'�#�� �"%##��#�� ���#!� �#��%�!� �!����,����>�#� � � ����*����'�#� � �,�&�%���
�#��% ��%$�� �#���+%#���#�#?�!��) ��#�*#���! ���#���%&����� �, %���� �����% ����#��#�*� �� ��%+,#& �
�#�"����&#��� ��#��% �#�"% �#() ����+%#���%$�����#��%�!.�

5�9K.����*����'�#�� �"%##��#�� ���#!�"#%��#�%�!��#*#%) ��#%��#,�������"#! �
!�� ���%#� %�
������"�!� #� �#*#%) � �#%� �!����,������� � � �*���� #?�#%���� � � �#��% � �%$�� � #� � � ��#!� �#��%�!�� '�#�
� �#�����%#&�-#����" %����#����������#����%���#%�2�����"#! ��#�#�"#�= ��#��%+,#& �����, %����#�
�#�! ���#�� ��� ���%�0#� ���#!= %#��#������#,���#��#��#��%#�%#&�-#����������#.�

�:�&�$�%�� �*�+%� �"�%��#��#�����#����#*#%+���#��#%������%#�%�2#��� �
!�� ���%#� %�������"�!�#�
���#��� �����#���@�+%� �G+��� ���#*#�� �� ��#�"!�%��"���#� �";$!�� ��,��?���#��#%*�( �#��#�"#�#��%#���
% �������!+*#����#����� ���#�� ���"�������#�% !��#�� �#�����#�% ��#��%�!.��

			�>��? ���%$�� ����) � ��� %%#� %#���#��%+,#& �#��%��3&�� ��'�#����#%!�&��� ������#����� ��
��3���*�+%� ��#� ��#�? ��% � *�+%� ����#�� ��!����,���� ��� � �*����#��%���%����#�*����� !#� %��.�

5�6K.����$3���) �#�'���%�� �� ��� %%#� %#���#��%���" %�#��'�#��) � ��"%����"����#�? ���#�
��%��!�() �� �����#���� ��%���" %�#�� !#��* �������"�!��%#�#$#�� �"%� %�2�() ��#�����!�2�() �*�+%����
������� � �����"!����() ��#�#���(-#���#����#&%�() �� �! �& �� ��#�? ��*�+%� �.�

5�9K.������*�����#*#%) ��$� %*#%���&%���#��#�������#��%A���� �� $#�#�#�� �� �2 �#��#�� �
�#%%�� %��!����%#&�) �#��'�#�#��) ����#%����.�

	@�7���!(�����"�%�#����*����� %��!�#��#��#&%#&����#�#����*#!���,#%#��#��%#�#%*����� ��%A���� �
�#�"#�#��%#��#�����"!����() ��#�� $�!�+%� ��%$�� ������!�2�() ��*#&#��() �#� ��% ��,���.�

5�6K.���+%#�������!(�����#*#��#%�� �" ����" %�,��?���#��#%*�( ���#��������1���"!����() ��#�
#!#�#�� ���#�� $�!�+%� ��%$�� ��,��?���#�"���#� �>�1���%��!�() ��#�"#�� ���1�"3� ��� �����#�%���#�
% ����!�*%#���#� $��+��! ��� ���#�! ���#�� ��#���,��?���#���#�� ���#��������� ���#�� �� ��! �#��#L ��
 ��"�() �%#&�!��#�����.�

5�9K.����,��?����3��������) ���%���#%�2�������%�*3��� ���#&����#��#!#�#�� ���

	� >� ���?�� ��*%#�� ,��?�� ��� ��!(���� �#�������� 1� !�*%#� ��%��!�() � �#� "#�#��%#��� �#� $��%����� �#�
� $�!�+%� � #� #'��"��#�� �� �%$�� �� #� �#�����  $��+��! �� "#%���#��#��  �� �#�" %+%� �.� �� +%#�� �#�
"���#� �� "�%�#� ��� ��!(���� !�*%#� �#� ���#%,#%B������� �#�������� 1� ��%��!�() � �#� "#�#��%#�� #��
#?�#"�� ��!�#��#���#����!�����.�

		�>����?���#���#�� ��,��?���#��������� ���#�� �1��#��,���(-#���! ��!�2����#��%#� ��!��=��#�� �
����#��,���(-#��#���,��?��!�*%#.�	��������� �#��#�#����!(�����!�%&��.�

			�>����?���#��#%*�( � ���#�� $�!�+%� ��%$�� ��,��?��! ��!�2����#��%#���,��?��!�*%#�#���"������#�
% !��#�� ���#������������"!����() �� �� $�!�+%� ��%$�� �#��#�����#!#�#�� ����� %�2�� ��"#! �" �#%�
";$!�� .�

�� �(����3.� ���� ��!(������ �������"� ��#��%�" �&����#*#%) � $#�#�#%�� ���%��3%� ��#�"��%-#��
#���$#!#��� �� ��� �#�� �#�#%�!� �M� 6N.NOPL9NNN� #� � � �#�%#� � �#�#%�!� �M� E.9OFL9NND�� '�#� �%���� ���
"% � () � ��� ��#���$�!����#� ���� "#�� ��� " %��� %��� �#� �#,���B�����  �� � �� � $�!����#� %#��2���.�
	��!���*#��  � �%����#�� � ���� ��!(����� �#*#%+�  $#�#�#%� ��� � %���� "#%���#��#�� #!�$ %����� "#!��
��� ���() �G%���!#�%���#�� %����3�������>��G��.�

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS ANO: IX    Nº:1949 PÁG:18TERÇA-FEIRA 11/07/2017



���������

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS 
Estado do Paraná 

�� �(���������!����#����+%#���#�#?�!��) ��#���%&����%$�����#������ "#%�(-#����� �������������� � ��
��%&��#��#���%&���#����� ���#�� ��% ������#*#�� �� �� %��%���+%#���%$�����#��%�!��� �, %���� �����
#��%���%���#���#!��#��%�!��� � ��������#�%���#�������2�%� ����"��� ����$�#��������#%#��#����#�����
���*����#��Q*�$%�(-#���%��� ��� �������() �� ��%��� �������() �� �� ! ��%#���� ���4!�� ��#�!�'��� ���
����#��#��� ����%&���"#%�& �����#��.:���#%+��#,���� �" %��#�%#� �� �
 �#%�?#����* �������"�!.��

�� �(����5����2#��"�%�#��#�����#��� �"!#�#���%� ����#? ���$��? ��

	�7���#? �7���$#!��� ����#��� ���#�� �����@����

		�7���#? �7�J�#%�%'����@�+%���

			�7���#? �7��%#���#�?�!��) ��#���%&���

�� �(��� ���� � ���� �#�� � �"!#�#���%� #��%�� #�� *�& %� ��� ����� �#� ���� "�$!���() �� %#* &����� ���
���" ��(-#��#��� ��%+%� .�

�� � � � �%�" �&����NF��#�0�!= ��#�9N6R.�

�
�

);�2����	�4������)��7��

%#,#�� �

�
�

���������	��
�#�%#�+%� ����.��#��$%�����%���" %�#��#�

�#�#�* !*��#�� ��%$�� �
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS ANO: IX    Nº:1949 PÁG:19TERÇA-FEIRA 11/07/2017



���������

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS 
Estado do Paraná 

�	�<����=�
�6�����������	)��	���	
����)�7��)�

�

)�)
����7�9����69)������)�9���)���6�	�)������	��/����=���&> ���

��
�2�����

���7���

���2������)�7��)�?&*�*&�( �@�

��	
�����

��	
����

���<�����������	
�� ��))���)� 4��<�����
���/	�

��


�
���

��% ��� ��% ��� 
 ��!� ��% ��� ��% ��� 
 ��!�

���������� D�N� O�N� O�N� 6P�N� <�N� <�N� F�N� >� 9P�N�

�������� >� >� >� 6D�N� <�N� <�N� F�N� >� 9N�N�

����	�� >� >� >� P�N� 9�E� 9�E� E�N� >� 6<�N�

����	������
�������


���@�HI��

>� >� >� O�N� <�N� <�N� F�N� >� 6E�N�

����	������
����@	��

>� >� >� O�N� <�N� 9�N� E�N� 6E�N� 9O�N�

����	������
�	�J�����

������	��I��
�����	��

6N�N� O�N� O�N� 6P�N� <�N� <�N� F�N� >� <D�N�

�

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS ANO: IX    Nº:1949 PÁG:20TERÇA-FEIRA 11/07/2017



���������

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS 
Estado do Paraná 

�	�<����=�������A����7�9����

��> ��� % -�,(� ��=���&(�(B����7�,(���2&(�!�

�

�

�

�

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS ANO: IX    Nº:1949 PÁG:21TERÇA-FEIRA 11/07/2017



���������

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS 
Estado do Paraná 

�	�<�����=�������A����7�9����

��> ��� % -�,(� ��=�� % -����

�

�

�

�

�

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS ANO: IX    Nº:1949 PÁG:22TERÇA-FEIRA 11/07/2017



���������

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS 
Estado do Paraná 

�	�<�����=�������A����7�9����

��> ��� % -�,(� ��=���(+���!�%&�� % -����

�

�

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS ANO: IX    Nº:1949 PÁG:23TERÇA-FEIRA 11/07/2017



���������

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS 
Estado do Paraná 

�	�<�����=�������A����7�9����

��> ��� % -�,(� ��=��&(C�����B�&*,��# ��

�

�

�

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS ANO: IX    Nº:1949 PÁG:24TERÇA-FEIRA 11/07/2017



���������

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS 
Estado do Paraná 

�	�<�����=�������A����7�9����

��> ���('�� ��=�7�������(���(����

�

�

�

�

�

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS ANO: IX    Nº:1949 PÁG:25TERÇA-FEIRA 11/07/2017



���������

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS 
Estado do Paraná 

�	�<�����=�������A����7�9����

��> ���('�� ��=�7����� !&� (���

�

�

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS ANO: IX    Nº:1949 PÁG:26TERÇA-FEIRA 11/07/2017



���������

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS 
Estado do Paraná 

�	�<�����=�������A����7�9����

��> ���('�� ��=��&(C�����B�&*,��# ��

�

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS ANO: IX    Nº:1949 PÁG:27TERÇA-FEIRA 11/07/2017



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS ANO: IX    Nº:1949 PÁG:28TERÇA-FEIRA 11/07/2017

���������

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS 
Estado do Paraná 

�	�<�����=�������A����7�9����

��> ���('�� ��=�7������(+������%&�9(&���%&��(&�&(-�DE ��&(*��&��&�

�

�

�



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS ANO: IX    Nº:1949 PÁG:29TERÇA-FEIRA 11/07/2017

���������

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS 
Estado do Paraná 

�	�<�����=�������A����7�9����

��> ���('�� ��=��&(C�����B�&*,��# ��

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



���������

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS 
Estado do Paraná 

�	�<�����=�������A����7�9����

��> ���('�� ��=�7����� ((&% (&��%&�
(,C&+ �

�

�

�

�

�

�

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS ANO: IX    Nº:1949 PÁG:30TERÇA-FEIRA 11/07/2017



���������

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS 
Estado do Paraná 

�	�<�����=�������A����7�9����

��> ���('�� ��=�7�����!���
&��E �

�

�

�

�

�

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS ANO: IX    Nº:1949 PÁG:31TERÇA-FEIRA 11/07/2017



���������

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS 
Estado do Paraná 

�	�<������=�9��������<���)F��������2�)�

� �C (*�DE �% ���&!��&��(�!�

�

�

�

�

�

�� � � �

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS ANO: IX    Nº:1949 PÁG:32TERÇA-FEIRA 11/07/2017



���������

��������������������		

��		����������������		

��		����������������		
������	��	������	

	

���	�	����� 	
�	!"	
�	#��$�	
�	%!&�	
	


'�()*	��+�*	�,�*��-.�	��	/�(�	�*	0��*�/*���	�*	
���	*	�12(�-.�	�*	���(�'*���*�	��+����	*	�2��'�	*	
��1'���	 �	 *	 ��	 ��	 ���'3�	 �� 	 '��*3����*�	 ��	 �*'	 ��	
4��567!6 	�*	!�	�*	8��*'��	�*	%!!6�	

�
�� ������� ���	�	
��� �� ���
������� ������ ��� 
������� �������� � ��� 
��	���

���	�	
��������	���������	����	��
�

����	&�	 9� ������������������������ �!��"�!�������#������$��%&�����
����������#���'�!�#���
�$���#� (���� !)� *+,-./0.�� ��� 0,� ��� 1�!����� ��� 200.3�� ��##�!��� ���  �4� ( �!�� ��#���!����� 43�� �����  �2� ( �!��
��#���!����� 23� �� 5���� ��"����!����� �!���� �� �6���7�� 	���$���� ��'���&�� ��#� 	�8�#�� #������ 9����:;��� #������
����!%���� 	�2�( �!��	!�$#������23��<$��=�>�"��7�"���"�������;���
�?@@@+�

�
����	%��9	����"���������#��#�	!��#�#�	���		���������7��@@�������=�������������##�!�����;�7�������"���

#�7$�!�������%&���
�
	�A�����#�#��$���#��"�"�������<$������
�3 ���!���"B!�"�����-�(����3�"����#C�
'3 �����"B!�"�����4D0�(��!�����#�##�!��3�"����#C�
�
		�?�����#�#��$���#��"��#<$�!���
�3 ���!���"B!�"�����44�(�!>�3�"����#C�
'3 �����"B!�"�����200�(�$>�!��#3�"����#C�
�
����	4���#��������!�����"�;�7���!����������#$���$'����%&���=���!�����;�7���#�����#��#���#��#�%E�#�

�"���!��5���+�

�
�����!7�#��0D����1$�8�����204F+�

�
�

�:����	�����	
�	���;�	

��=�����

�
#���	�����	

������5�����$!+�����'��#�����!#�����#���
��#�!;��;�"�!�����'�!�

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS ANO: IX    Nº:1949 PÁG:33TERÇA-FEIRA 11/07/2017



T
A

P
A

JÓ
S

ESCALA 1:20.000

DETALHE 01

SITUAÇÃO ANTERIOR

RIBEIRÃO DAS  ILHAS
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DETALHE 01

SITUAÇÃO ALTERADA

RIBEIRÃO DAS  ILHAS
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ASSUNTO

PROPOSTA DE ALTERAÇÃO DAS LEIS:
N° 3589/09 LEI DE ZONEAMENTO USO E OCUPAÇÃO DE PROPRIEDADES URBANAS E RURAIS

ANG SPRAA
O

10-10 1947

SEODUR

02

DESENHO DATA PRANCHA N°  N° DE FOLHAS

02

LEGENDA:

ZPP

ZRE2

ZRE1

ZIN2

VIA ESTRUTURAL

VIA COLETORA

VIA MARGINAL DE FUNDO DE VALE

N

RODOVIA

VIA MARGINAL DE RODOVIA

DATA

ZON-RCH

CSD 07/06/2017
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