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DECRETO Nº 447/17, DE 31 DE MAIO DE 2017

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA, Prefeito do Município de
Arapongas, Estado do Paraná, no uso de suas
atribuições legais, tendo em vista o contido no processo
protocolado sob nº 012074/2017.

D E C R E T A:
Art. 1º - Ficam aceitos todos os Serviços e Obras de
Infraestrutura executados por “SANTA ALICE
TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA”,
inscrita no CNPJ sob nº 82.325.663/0001-40, no
Loteamento denominado “JARDIM PARANÁ”, nesta
Cidade e Comarca, os quais passam a integrar doravante
o Patrimônio Público Municipal, fica ainda liberado o
valor dado em caução, como garantia no cumprimento
das obras de infraestrutura, sendo: Caução Fidejussória
no valor de R$ 4.511.546,79 (Quatro Milhões, Quinhentos
e onze Mil, Quinhentos e Quarenta e seis Reais e Setenta
e nove), bem como ficando o empreendimento liberado
para construções.

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

Arapongas, 31 de maio de 2017.

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA
Prefeito

JAIR MILANI
Sec. Mun. de Obras Transportes

e Desenvolvimento Urbano

LEI Nº 4.564, DE 02 DE JUNHO DE 2017

Dispõe sobre a concessão de ajuda de custo para
fornecimento de moradia aos médicos participantes do
Programa Mais Médicos para o Brasil e dá outras
providências.

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

Art. 1º - Fica o Poder Executivo, por intermédio da
Secretaria Municipal de Saúde de Arapongas, autorizado
a repassar recursos a título de auxílio financeiro aos
médicos, em atuação no Município de Arapongas,

participantes do Projeto Mais Médicos para o Brasil,
instituído pela Lei Federal n° 12.871, de 22 de outubro
de 2013, segundo as diretrizes de implementação
estabelecidas nas Portarias Interministeriais nº 1.369/
MS/MEC de 2013 e Portaria Ministerial nº 30/2014/MS/
SGTES, destinadas à concessão de auxílio moradia e
auxílio alimentação conforme critérios estabelecidos na
presente Lei.

Parágrafo único. Os médicos referidos nesta Lei farão
jus aos recursos desde que efetivamente cumpram seus
deveres e compromissos assumidos junto ao Município
e ao Ministério da Saúde.

Art. 2º - O Município de Arapongas deverá assegurar o
fornecimento de moradia aos médicos participantes do
Projeto Mais Médicos para o Brasil por alguma das
seguintes modalidades:
I – imóvel físico;
II – recurso pecuniário; ou,
III – acomodação em hotel ou pousada.

§ 1º. As modalidades de que tratam os incisos I e II
deste artigo devem ser prioritárias nas situações em que
o médico participante esteja acompanhado dos
familiares, mediante opção expressa realizada pelo médico
junto à Secretaria Municipal de Saúde de Arapongas.

§ 2º. Na modalidade prevista no inciso I deste artigo, o
imóvel poderá ser do patrimônio do ente federativo ou
por ele locado e deverá ter padrão suficiente para
acomodação do médico e seus familiares.

Art. 3º - Fica estabelecido o auxílio financeiro mensal
para o custeio de despesas com moradia no valor de R$
1.600,00 (um mil e seiscentos reais).

§ 1º. Os recursos alusivos ao auxílio moradia serão
repassados mensalmente até o 5° (quinto) dia útil do
mês subsequente, ao mês de atividade do médico
participante a partir de efetivo exercício e mediante
aceitação pela Secretaria Municipal de Saúde, do Termo
de Compromisso firmado entre o profissional médico e o
Ministério da Saúde.

§ 2º. O valor do auxílio financeiro deverá ser revisado a
cada 12 (doze) meses, pelo índice oficial que reajusta os
aluguéis, mediante decreto municipal.

Art. 4º - Os repasses dos valores se darão no prazo
máximo de até 36 (trinta e seis) meses, para o médico

participante, de acordo com o estabelecido para a
execução do Projeto Mais Médicos para o Brasil,
conforme Portaria Interministerial n” 1.369-MS/MEC, de
2013, sendo prorrogado, será este prorrogado pelo
mesmo período.

Art. 5º - Em caso de afastamento do Projeto, por qualquer
motivação, o médico participante deverá comunicar à
Secretaria Municipal de Saúde, que suspenderá de
imediato os repasses dos recursos concedidos nos
termos da presente Lei.

Art. 6º -  A Secretaria Municipal de Saúde deverá informar
ao médico participante a possibilidade de concessão do
auxílio financeiro estabelecido nesta Lei e ao Ministério
da Saúde a modalidade ofertada, bem como o valor, o
prazo e a forma de repasse.

Art. 7º - O recurso orçamentário necessário para
cobertura das despesas oriundas desta Lei, ficará a cargo
da rubrica orçamentária específica classificada na peça
orçamentária da Secretaria Municipal de Saúde de
Arapongas.

Art. 8º - Fica o Poder Executivo, caso necessário,
autorizado a proceder a suplementação orçamentária até
o limite necessário a execução da presente Lei.

Art. 9º - Os casos não previstos nesta Lei relativos aos
médicos participantes serão avaliados pela Secretaria
Municipal de Saúde junto à Coordenação do Projeto
Mais Médicos para o Brasil.

Art. 10 - Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação, ficando revogadas as disposições em
contrário.

Arapongas, 02 de junho de 2017.

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA
Prefeito

LUCIA HELENA GOMES GOLON
Secretária Municipal de Administração

PORTARIA nº. 278/17, de 01 de junho de 2017

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA, Prefeito do Município de
Arapongas, Estado do Paraná, no uso de suas
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atribuições legais, à vista das solicitações nºs. 912/2017
e 913/2017, da EDUCAÇÃO;

R E S O L V E:
Art. 1º -  DESIGNAR, no período de 05 de junho a 31 de
dezembro de 2017, Maria de Jesus Gutierres, matrícula
nº 62472/3, ocupante do cargo de Professor de Educação
Infantil – 30 (trinta) horas semanais, Classe C, Nível 13,
lotada na Secretaria Municipal de Educação, para
função de Diretora de Centro Municipal de Educação
Infantil Ana Paucic, com a Gratificação de Diretor,
prevista no Inciso III, do artigo 31, correspondente ao
percentual de 50% sobre o valor do vencimento do nível
inicial da classe em que se encontra, de acordo com o
número de alunos matriculados na unidade, da Lei nº.
4.450, de 25/01/2016 (Estatuto e Plano de Cargos, Carreira
e Remuneração do Quadro de Pessoal Magistério
Público Municipal de Arapongas).

Art. 2º -  Fica mantida a designação para prestar serviços
em Jornada Suplementar proporcional ao número de 10
(dez) horas estendidas, concedida através da Portaria
nº 089/17, no CMEI supracitado.

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

Arapongas, 01 de junho de 2017.

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA
Prefeito

PAULO VALÉRIO
Secretário Municipal de Educação

PORTARIA nº. 281/17, de 01 de junho de 2017

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA, Prefeito do Município de
Arapongas, Estado do Paraná, no uso de suas
atribuições legais, à vista do contido na CI nº. 786/2017,
de 26/05/2017;

R E S O L V E:
Art. 1º - DECLARAR, que José Antônio Pelegrini da
Silva, ocupante do cargo de Motorista II, de provimento
efetivo, matrícula 110248/2, lotado na Secretaria
Municipal de Saúde, desempenhou o Exercício do Cargo
em Localidade do Interior do Município, prestando
serviços na Zona Rural, região da Colônia Esperança,
no período de 24/04/2017 a 31/05/2017.

Art. 2º - Consequentemente, fica concedida, no corrente
mês, a gratificação de 20% (vinte por cento) do nível
inicial da respectiva classe, de conformidade com o art.
92 e parágrafos da Lei 4.451/16 (Estatuto dos Servidores
Públicos Municipais).

Arapongas, 01 de junho de 2017.

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA
Prefeito

LUCIA HELENA GOMES GOLON
Secretária Interina de Administração
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