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DECRETO Nº 218/17 de 01 de Março de 2017

SÉRGIO 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 3262 de
10.02.2017;

R E S O L V E:
AVERBAR ao acervo de MARIA HELENA FRANZIN
COSSO, matrícula nº 41270-01, ocupante do cargo de
Atendente de Creche B, Classe A, Nível 27, do Grupo
Profissional Médio, de provimento efetivo, lotado na
Secretaria Municipal de Educação, o tempo de
contribuição vinculado ao Regime Geral de Previdência
Social – RGPS, conforme Certidão nº 14022020.1.00031/
17-7, expedida pelo INSS em 09.02.2017, referente aos
períodos de 01.08.1990 a 29.09.1990 e 08.02.1993 a
15.07.1996, perfazendo o total de 1.312 dias,
correspondentes a 03 anos, 07 meses e 07 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 03 anos, 05 meses e 08 dias considerados
também para fins de Adicional por Tempo de Serviço –
ATS, conforme art. 101, Parágrafo único, da Lei nº 4.451/
16.

Arapongas, 01 de março de 2017.

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA
Prefeito

JULIANO ANDRÉ DOMINGOS
Secretário Municipal de Administração

DECRETO Nº 219/17 de 01 de Março de 2017

SÉRGIO 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 3632 de
15.02.2017;

R E S O L V E:
AVERBAR ao acervo de LUIZ OTAVIO DAVANSO,
matrícula nº 84832-02, ocupante do cargo de
Fisioterapeuta, Classe A, Nível 41, do Grupo Profissional
Superior 01, de provimento efetivo, lotado na Secretaria

Municipal de Saúde, o tempo de contribuição vinculado
ao Regime Geral de Previdência Social – RGPS, conforme
Certidão nº 14022020.1.00035/17-2, expedida pelo INSS
em 15.02.2017, referente aos períodos de 01.03.2005 a
20.09.2006 e 22.09.2006 a 29.09.2011, perfazendo o total
de 2.398 dias, correspondentes a 06 anos, 06 meses e 28
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 05 anos, 00 meses e 08 dias considerados
também para fins de Adicional por Tempo de Serviço –
ATS, conforme art. 101, Parágrafo único, da Lei nº 4.451/
16.

Arapongas, 01 de março de 2017.

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA
Prefeito

JULIANO ANDRÉ DOMINGOS
Secretário Municipal de Administração

DECRETO Nº 220/17 de 01 de Março de 2017

SÉRGIO 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 3812 de 16.02.2017;

R E S O L V E:
AVERBAR ao acervo de RUTE GARCIA DE MELO,
matrícula nº 77445-01, ocupante do cargo de Auxiliar de
Biblioteca, Classe A, Nível 23, do Grupo Profissional
Médio, de provimento efetivo, lotado na Secretaria
Municipal de Cultura, Lazer e Eventos, o tempo de
contribuição vinculado ao Regime Geral de Previdência
Social – RGPS, conforme Certidão nº 14022020.1.00028/
17-6, expedida pelo INSS em 07.02.2017, referente aos
períodos de 02.06.1986 a 21.08.1986, 26.08.1986 a
16.01.1989, 18.01.1989 a 19.03.1992 e 20.07.1992 a
31.10.2003, perfazendo o total de 6.229 dias,
correspondentes a 17 anos, 00 meses e 24 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, 01 de março de 2017.

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA
Prefeito

JULIANO ANDRÉ DOMINGOS
Secretário Municipal de Administração

DECRETO Nº 221/17 de 01 de Março de 2017

SÉRGIO 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 3836 de
16.02.2017;

R E S O L V E:
AVERBAR ao acervo de MICHELE DE OLIVEIRA
RIBEIRO, matrícula nº 50920-01, ocupante do cargo de
Guarda Municipal, GM Sênior, Nível 07, 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 14022020.1.00034/17-6, expedida pelo INSS em
13.02.2017, referente aos períodos de 05.08.1995 a
30.05.1996, 24.03.2003 a 31.03.2003 e 01.04.2003 a
07.09.2003, perfazendo o total de 465, correspondentes
a 01 ano, 03 meses e 10 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 00 anos, 09
meses e 26 dias considerados também para fins de
Adicional por Tempo de Serviço – ATS, conforme art.
101, Parágrafo único, da Lei nº 4.451/16.

Arapongas, 01 de março de 2017.

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA
Prefeito

JULIANO ANDRÉ DOMINGOS
Secretário Municipal de Administração

DECRETO Nº 222/17 de 01 de Março de 2017

SÉRGIO 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 2975 de
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08.02.2017;

R E S O L V E:
AVERBAR ao acervo de MARIA DALLA LASTA
CAMPOS, matrícula nº 73237-01, ocupante do cargo de
Auxiliar de Serviços Gerais, Classe C, Nível 14, 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 14022020.1.00026/
17-3, expedida pelo INSS em 03.02.2017, referente aos
períodos de 14.10.1988 a 31.01.1989, 01.02.1989 a
23.08.1990, 13.04.1992 a 11.05.1992 e 30.04.1994 a
20.04.1998, perfazendo o total de 2.155 dias,
correspondentes a 05 anos, 11 meses e 00 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, 01 de março de 2017.

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA
Prefeito

JULIANO ANDRÉ DOMINGOS
Secretário Municipal de Administração

DECRETO Nº 228/17, de 06 de março de 2017

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA, Prefeito do Município de
Arapongas, Estado do Paraná, no uso de suas
atribuições legais e considerando petição protocolada
sob o nº 16419, de 19/07/2016;

D E C R E T A:
Art. 1º - DECLARAR, que fica concedida Promoção
Funcional para o Nível 39, referente ao biênio 2010/2012,
ao servidor Álvaro Veronez Filho, matrícula nº 31593-2,
ocupante do cargo de Contador, de provimento efetivo.

Art. 2º - Consequentemente, fica retificada a promoção
posterior referente ao biênio 2012/2014, concedida pelo
Decreto nº 1311/14, para o Nível 41, não como constou.

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário, em
especial a retificação procedida no art. 3º do Decreto nº
409/16.

Arapongas, 06 de março de 2017.

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA
Prefeito

JULIANO ANDRÉ DOMINGOS
Secretário Municipal de Administração

PORTARIA nº. 116/17, de 01 de março de 2017

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA, Prefeito do Município de
Arapongas, Estado do Paraná, no uso de suas

atribuições legais, à vista das solicitações nº. 264/2017
e nº. 273/2017, da EDUCAÇÃO;

R E S O L V E:
DESIGNAR, no período de 02 de março a 31 de dezembro
de 2017, Tânia Brincilda Martins Prieto, matrícula nº
47678/1, ocupante do cargo de Professor, Classe C, Nível
18, lotada na Secretaria Municipal de Educação, para
prestar serviço em Jornada Suplementar, na Escola
Municipal Drª Maria Hercília H. Stawinski e Escola
Municipal Antonio de Moraes Barros,  onde a
remuneração será proporcional ao número de  11 (onze)
horas estendidas e calculadas com base no vencimento
do nível inicial da classe em que se encontra
posicionado (a), com fundamento no artigo 39 e §1º, 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).

Arapongas, 01 de março de 2017.

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA
Prefeito

LUCIANA CRISTINA GUTIERRIS
Secretária Municipal de Educação

PORTARIA nº. 118/17, de 01 de março de 2017

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA, Prefeito do Município de
Arapongas, Estado do Paraná, no uso de suas
atribuições legais, à vista da solicitação nº. 205/2017, da
EDUCAÇÃO;

R E S O L V E:
DESIGNAR, no período de 02 de março a 31 de dezembro
de 2017, Sandra Fernandes Lopes, matrícula nº 92509/1,
ocupante do cargo de Professor de Educação Infantil,
Classe C, Nível 03, lotada na Secretaria Municipal de
Educação, para prestar serviço em Jornada Suplementar,
na Escola Municipal Profª Alzira Horvatich,  onde a
remuneração será proporcional ao número de  10 (dez)
horas estendidas e calculadas com base no vencimento
do nível inicial da classe em que se encontra
posicionado (a), com fundamento no artigo 39 e §1º, 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).

Arapongas, 01 de março de 2017.

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA
Prefeito

LUCIANA CRISTINA GUTIERRIS
Secretária Municipal de Educação

PORTARIA nº. 119 /17, de 01 de março 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 Comunicação
Interna nº. 0281/2017, de 24/02/2017, de solicitação da
Secretaria Municipal de Educação;

R E S O L V E:
Art. 1º - DECLARAR, que Ivan Ricardo Colombo,
ocupante do cargo de Professor, Classe C, Nível 03, de
provimento efetivo, sob matrícula 96580/1, lotado na
Secretaria Municipal de Educação, foi designado para
prestar serviços em Jornada Suplementar – 20 (vinte)
horas, na Escola Municipal Albor Pimpão Ferreira, a
partir de 06 de fevereiro de 2017 até 31 de dezembro de
2017.

Art. 2º - Consequentemente, fica concedida, no corrente
mês, Jornada Suplementar, onde a remuneração será
proporcional ao número de 20 (vinte) horas estendidas
e calculadas com base no vencimento do nível inicial da
classe em que se encontra posicionado (a), com
fundamento no artigo 39 e §1º, 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), correspondente ao período
supracitado.

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

Arapongas, 01 de março de 2017.

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA
Prefeito

LUCIANA CRISTINA GUTIERRIS
Secretária Municipal de Educação

PORTARIA nº. 120 /17, de 01 de março 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 Comunicação
Interna nº. 0280/2017, de 24/02/2017, de solicitação da
Secretaria Municipal de Educação;

R E S O L V E:
  Art. 1º - DECLARAR, que Cristiane Fatel dos Santos
Nunes, ocupante do cargo de Professor de Educação
Infantil, Classe C, Nível 03, de provimento efetivo, sob
matrícula 92231/1, lotado na Secretaria Municipal de
Educação, foi designada para prestar serviços em
Jornada Suplementar – 10 (dez) horas, no CMEI Izaura
dos Santos Vieira, a partir de 06 de fevereiro de 2017 até
31 de dezembro de 2017.

Art. 2º - Consequentemente, fica concedida, no corrente
mês, Jornada Suplementar, onde a remuneração será
proporcional ao número de 10 (dez) horas estendidas e
calculadas com base no vencimento do nível inicial da
classe em que se encontra posicionado (a), com
fundamento no artigo 39 e §1º, da Lei nº. 4.450, de 25/01/
2016 (Estatuto e Plano de Cargos, Carreira e
Remuneração do Quadro de Pessoal Magistério Público
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Municipal de Arapongas), correspondente ao período
supracitado.

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

Arapongas, 01 de março de 2017.

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA
Prefeito

LUCIANA CRISTINA GUTIERRIS
Secretária Municipal de Educação

PORTARIA nº. 121 /17, de 01 de março 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 Comunicação
Interna nº. 0266/2017, de 23/02/2017, de solicitação da
Secretaria Municipal de Educação;

R E S O L V E:
  Art. 1º - DECLARAR, que Tamy Cristina Luiz Souza,
ocupante do cargo de Professor de Educação Infantil,
Classe C, Nível 03, de provimento efetivo, sob matrícula
95427/1, lotado na Secretaria Municipal de Educação,
foi designada para prestar serviços em Jornada
Suplementar – 10 (dez) horas, no CMEI Padre Paulo
Speiser I, a partir de 06 de fevereiro de 2017 até 31 de
dezembro de 2017.

Art. 2º - Consequentemente, fica concedida, no corrente
mês, Jornada Suplementar, onde a remuneração será
proporcional ao número de 10 (dez) horas estendidas e
calculadas com base no vencimento do nível inicial da
classe em que se encontra posicionado (a), com
fundamento no artigo 39 e §1º, 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), correspondente ao período
supracitado.

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

Arapongas, 01 de março de 2017.

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA
Prefeito

LUCIANA CRISTINA GUTIERRIS
Secretária Municipal de Educação

PORTARIA nº. 123 /17, de 02 de março 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 Comunicação
Interna nº. 0283/2017, de 24/02/2017, de solicitação da
Secretaria Municipal de Educação;

R E S O L V E:
  Art. 1º - DECLARAR, que Keli Leandra Manchini,
ocupante do cargo de Professor, Classe C, Nível 03, de
provimento efetivo, sob matrícula 96741/2, lotado na
Secretaria Municipal de Educação, foi designada para
prestar serviços em Jornada Suplementar – 20 (vinte)
horas, na Escola Municipal Padre Germano Mayer, a
partir de 06 de fevereiro de 2017 até 31 de dezembro de
2017.

Art. 2º - Consequentemente, fica concedida, no corrente
mês, Jornada Suplementar, onde a remuneração será
proporcional ao número de 20 (vinte) horas estendidas
e calculadas com base no vencimento do nível inicial da
classe em que se encontra posicionado (a), com
fundamento no artigo 39 e §1º, 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), correspondente ao período
supracitado.

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

Arapongas, 02 de março de 2017.

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA
Prefeito

LUCIANA CRISTINA GUTIERRIS
Secretária Municipal de Educação

PORTARIA nº. 124 /17, de 02 de março 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 Comunicação
Interna nº. 0285/2017, de 24/02/2017, de solicitação da
Secretaria Municipal de Educação;

R E S O L V E:
Art. 1º - DECLARAR, que Inês Francisca Ramão dos
Santos, ocupante do cargo de Professor, Classe C, Nível
08, de provimento efetivo, sob matrícula 1597/4, lotado
na Secretaria Municipal de Educação, foi designada para
prestar serviços em Jornada Suplementar – 20 (vinte)
horas, na Escola Municipal Antônio Moraes de Barros,
a partir de 08 de fevereiro de 2017 até 31 de dezembro de
2017.

Art. 2º - Consequentemente, fica concedida, no corrente
mês, Jornada Suplementar, onde a remuneração será
proporcional ao número de 20 (vinte) horas estendidas
e calculadas com base no vencimento do nível inicial da
classe em que se encontra posicionado (a), com
fundamento no artigo 39 e §1º, 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), correspondente ao período
supracitado.

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

Arapongas, 02 de março de 2017.

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA
Prefeito

LUCIANA CRISTINA GUTIERRIS
Secretária Municipal de Educação

PORTARIA nº. 125 /17, de 02 de março 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 Comunicação
Interna nº. 0298/2017, de 24/02/2017, de solicitação da
Secretaria Municipal de Educação;

R E S O L V E:
Art. 1º - DECLARAR, que Amarilei Claudineia Calisti,
ocupante do cargo de Professor, Classe C, Nível 04, de
provimento efetivo, sob matrícula 91332/1, lotado na
Secretaria Municipal de Educação, foi designada para
prestar serviços em Jornada Suplementar – 20 (vinte)
horas, na Escola Municipal Drº Antônio Grassano
Júnior, a partir de 06 de fevereiro de 2017 até 31 de
dezembro de 2017.

Art. 2º - Consequentemente, fica concedida, no corrente
mês, Jornada Suplementar, onde a remuneração será
proporcional ao número de 20 (vinte) horas estendidas
e calculadas com base no vencimento do nível inicial da
classe em que se encontra posicionado (a), com
fundamento no artigo 39 e §1º, 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), correspondente ao período
supracitado.

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

Arapongas, 02 de março de 2017.

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA
Prefeito

LUCIANA CRISTINA GUTIERRIS
Secretária Municipal de Educação

PORTARIA nº. 126 /17, de 02 de março 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 Comunicação
Interna nº. 0316/2017, de 02/03/2017, de solicitação da
Secretaria Municipal de Educação;

R E S O L V E:
Art. 1º - DECLARAR, que Dercília Lourdes da Silva
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Froes, ocupante do cargo de Professor de Educação
Infantil, Classe A Nível 03, de provimento efetivo, sob
matrícula 92258/1, lotado na Secretaria Municipal de
Educação, foi designada para prestar serviços em
Jornada Suplementar – 10 (dez) horas, no CMEI Ana
Macur, a partir de 06 de fevereiro de 2017 até 31 de
dezembro de 2017.

Art. 2º - Consequentemente, fica concedida, no corrente
mês, Jornada Suplementar, onde a remuneração será
proporcional ao número de 10 (dez) horas estendidas e
calculadas com base no vencimento do nível inicial da
classe em que se encontra posicionado (a), com
fundamento no artigo 39 e §1º, 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), correspondente ao período
supracitado.

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

Arapongas, 02 de março de 2017.

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA
Prefeito

LUCIANA CRISTINA GUTIERRIS
Secretária Municipal de Educação

PORTARIA nº. 127 /17, de 02 de março 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 Comunicação
Interna nº. 0316/2017, de 02/03/2017, de solicitação da
Secretaria Municipal de Educação;

R E S O L V E:
Art. 1º - DECLARAR, que Antônia Regina C. Santana,
ocupante do cargo de Professor de Educação Infantil,
Classe C, Nível 23, de provimento efetivo, sob matrícula
32344/1, lotado na Secretaria Municipal de Educação,
foi designada para prestar serviços em Jornada
Suplementar – 10 (dez) horas, no CMEI São Miguel
Arcanjo, a partir de 06 de fevereiro de 2017 até 31 de
dezembro de 2017.

Art. 2º - Consequentemente, fica concedida, no corrente
mês, Jornada Suplementar, onde a remuneração será
proporcional ao número de 10 (dez) horas estendidas e
calculadas com base no vencimento do nível inicial da
classe em que se encontra posicionado (a), com
fundamento no artigo 39 e §1º, 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), correspondente ao período
supracitado.

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

Arapongas, 02 de março de 2017.

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA
Prefeito

LUCIANA CRISTINA GUTIERRIS
Secretária Municipal de Educação

PORTARIA nº. 128/17, de 02 de março 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 Comunicação
Interna nº. 0316/2017, de 02/03/2017, de solicitação da
Secretaria Municipal de Educação;

R E S O L V E:
  Art. 1º - DECLARAR, que Josemar Silmara Galiani
Viana, ocupante do cargo de Professor de Educação
Infantil, Classe C, Nível 08, de provimento efetivo, sob
matrícula 83844/1, lotado na Secretaria Municipal de
Educação, foi designada para prestar serviços em
Jornada Suplementar – 10 (dez) horas, no CMEI São
Miguel Arcanjo, a partir de 06 de fevereiro de 2017 até
31 de dezembro de 2017.

Art. 2º - Consequentemente, fica concedida, no corrente
mês, Jornada Suplementar, onde a remuneração será
proporcional ao número de 10 (dez) horas estendidas e
calculadas com base no vencimento do nível inicial da
classe em que se encontra posicionado (a), com
fundamento no artigo 39 e §1º, 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), correspondente ao período
supracitado.

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

Arapongas, 02 de março de 2017.

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA
Prefeito

LUCIANA CRISTINA GUTIERRIS
Secretária Municipal de Educação

PORTARIA nº. 129/17, de 02 de março de 2017

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA, Prefeito do Município de
Arapongas, Estado do Paraná, no uso de suas
atribuições legais, à vista da solicitação nº. 297/2017, da
EDUCAÇÃO;

R E S O L V E:
DESIGNAR, no período de 07 de março a 31 de dezembro
de 2017, Maria Lúcia da Silva Hirata, matrícula nº 71552/
1, ocupante do cargo de Professor de Educação Infantil,
Classe C, Nível 12, lotada na Secretaria Municipal de
Educação, para prestar serviço em Jornada Suplementar,

na Escola Municipal Padre Germano Mayer,  onde a
remuneração será proporcional ao número de  10 (dez)
horas estendidas e calculadas com base no vencimento
do nível inicial da classe em que se encontra
posicionado (a), com fundamento no artigo 39 e §1º, 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).

Arapongas, 02 de março de 2017.

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA
Prefeito

LUCIANA CRISTINA GUTIERRIS
Secretária Municipal de Educação

PORTARIA nº. 135/17, de 06 de março de 2017

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA, Prefeito do Município de
Arapongas, Estado do Paraná, no uso de suas
atribuições legais, à vista da solicitação nº. 323/2017, da
EDUCAÇÃO;

R E S O L V E:
DESIGNAR, no período de 07 de março a 31 de dezembro
de 2017, Jaqueline Ribas, matrícula nº 71420/2, ocupante
do cargo de Professor, Classe C, Nível 04, lotada na
Secretaria Municipal de Educação, para prestar serviço
em Jornada Suplementar, na Escola Municipal Colônia
Esperança,  onde a remuneração será proporcional ao
número de  20 (vinte) horas estendidas e calculadas
com base no vencimento do nível inicial da classe em
que se encontra posicionado (a), com fundamento no
artigo 39 e §1º, 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).

Arapongas, 06 de março de 2017.

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA
Prefeito

LUCIANA CRISTINA GUTIERRIS
Secretária Municipal de Educação

PORTARIA nº. 136/17, de 06 de março de 2017

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA, Prefeito do Município de
Arapongas, Estado do Paraná, no uso de suas
atribuições legais, à vista da solicitação nº. 337/2017, da
EDUCAÇÃO;

R E S O L V E:
DESIGNAR, no período de 08 de março a 31 de dezembro
de 2017, Geslaine Mara do Prado, matrícula nº 50342/1,
ocupante do cargo de Professor de Educação Infantil,
Classe A, Nível 18, lotada na Secretaria Municipal de
Educação, para prestar serviço em Jornada Suplementar,
na Escola Municipal Padre Germano Mayer,  onde a
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remuneração será proporcional ao número de  10 (dez)
horas estendidas e calculadas com base no vencimento
do nível inicial da classe em que se encontra
posicionado (a), com fundamento no artigo 39 e §1º, 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).

Arapongas, 06 de março de 2017.

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA
Prefeito

LUCIANA CRISTINA GUTIERRIS
Secretária Municipal de Educação

PORTARIA nº. 139 /17, de 07 de março 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 Comunicação
Interna nº. 0304/2017, de 01/03/2017, de solicitação da
Secretaria Municipal de Educação;

R E S O L V E:
Art. 1º - DECLARAR, que Gizelli de Oliveira Valente,
ocupante do cargo de Professor, Classe A Nível 03, de
provimento efetivo, sob matrícula 98078/1, lotado na
Secretaria Municipal de Educação, foi designado para
prestar serviços em Jornada Suplementar – 20 (vinte)
horas, na Escola Municipal Profª Nereide Souza
Camargo, a partir de 06 de fevereiro de 2017 até 31 de
dezembro de 2017.

Art. 2º - Consequentemente, fica concedida, no corrente
mês, Jornada Suplementar, onde a remuneração será
proporcional ao número de 20 (vinte) horas estendidas
e calculadas com base no vencimento do nível inicial da
classe em que se encontra posicionado (a), com
fundamento no artigo 39 e §1º, 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), correspondente ao período
supracitado.

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

Arapongas, 07 de março de 2017.

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA
Prefeito

LUCIANA CRISTINA GUTIERRIS
Secretária Municipal de Educação

PORTARIA nº. 140/17, de 07 de março 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 Comunicação

Interna nº. 0312/2017, de 01/03/2017, de solicitação da
Secretaria Municipal de Educação;

R E S O L V E:
Art. 1º - DECLARAR, que Lucimara de Moraes
Theodoro, ocupante do cargo de Professor, Classe C,
Nível 03, de provimento efetivo, sob matrícula 66699/2,
lotado na Secretaria Municipal de Educação, foi
designado para prestar serviços em Jornada Suplementar
– 20 (vinte) horas, na Escola Municipal Aricanduva, a
partir de 06 de fevereiro de 2017 até 31 de dezembro de
2017.

Art. 2º - Consequentemente, fica concedida, no corrente
mês, Jornada Suplementar, onde a remuneração será
proporcional ao número de 20 (vinte) horas estendidas
e calculadas com base no vencimento do nível inicial da
classe em que se encontra posicionado (a), com
fundamento no artigo 39 e §1º, 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), correspondente ao período
supracitado.

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

Arapongas, 07 de março de 2017.

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA
Prefeito

LUCIANA CRISTINA GUTIERRIS
Secretária Municipal de Educação

PORTARIA nº. 141/17, de 07 de março 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 Comunicação
Interna nº. 0312/2017, de 01/03/2017, de solicitação da
Secretaria Municipal de Educação;

R E S O L V E:
Art. 1º - DECLARAR, que Lucia Maria Coelho de Souza,
ocupante do cargo de Professor, Classe C, Nível 04, de
provimento efetivo, sob matrícula 80497/1, lotado na
Secretaria Municipal de Educação, foi designado para
prestar serviços em Jornada Suplementar – 20 (vinte)
horas, na Escola Municipal Aricanduva, a partir de 06
de fevereiro de 2017 até 31 de dezembro de 2017.

Art. 2º - Consequentemente, fica concedida, no corrente
mês, Jornada Suplementar, onde a remuneração será
proporcional ao número de 20 (vinte) horas estendidas
e calculadas com base no vencimento do nível inicial da
classe em que se encontra posicionado (a), com
fundamento no artigo 39 e §1º, 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), correspondente ao período
supracitado.

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

Arapongas, 07 de março de 2017.

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA
Prefeito

LUCIANA CRISTINA GUTIERRIS
Secretária Municipal de Educação

PORTARIA nº. 142/17, de 07 de março 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 Comunicação
Interna nº. 0312/2017, de 01/03/2017, de solicitação da
Secretaria Municipal de Educação;

R E S O L V E:
  Art. 1º - DECLARAR, que Sandra Regina Pontim,
ocupante do cargo de Professor, Classe C, Nível 18, de
provimento efetivo, sob matrícula 49077/1, lotado na
Secretaria Municipal de Educação, foi designado para
prestar serviços em Jornada Suplementar – 20 (vinte)
horas, na Escola Municipal Aricanduva, a partir de 06
de fevereiro de 2017 até 31 de dezembro de 2017.

Art. 2º - Consequentemente, fica concedida, no corrente
mês, Jornada Suplementar, onde a remuneração será
proporcional ao número de 20 (vinte) horas estendidas
e calculadas com base no vencimento do nível inicial da
classe em que se encontra posicionado (a), com
fundamento no artigo 39 e §1º, 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), correspondente ao período
supracitado.

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

Arapongas, 07 de março de 2017.

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA
Prefeito

LUCIANA CRISTINA GUTIERRIS
Secretária Municipal de Educação

PORTARIA nº. 143/17, de 07 de março 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 Comunicação
Interna nº. 0312/2017, de 01/03/2017, de solicitação da
Secretaria Municipal de Educação;

R E S O L V E:
Art. 1º - DECLARAR, que Valdirene Aparecida Ribas
Gallo, ocupante do cargo de Professor, Classe C, Nível
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03, de provimento efetivo, sob matrícula 98159/1, lotado
na Secretaria Municipal de Educação, foi designado para
prestar serviços em Jornada Suplementar – 20 (vinte)
horas, na Escola Municipal Aricanduva, a partir de 06
de fevereiro de 2017 até 31 de dezembro de 2017.

Art. 2º - Consequentemente, fica concedida, no corrente
mês, Jornada Suplementar, onde a remuneração será
proporcional ao número de 20 (vinte) horas estendidas
e calculadas com base no vencimento do nível inicial da
classe em que se encontra posicionado (a) , com
fundamento no artigo 39 e §1º, 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), correspondente ao período
supracitado.

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

Arapongas, 07 de março de 2017.

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA
Prefeito

LUCIANA CRISTINA GUTIERRIS
Secretária Municipal de Educação
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ĝ_�]�S58S�8:214]78�47S� êftucfuceOdd_� |̂fasefdadOau_�
�̂_�12S�35498�8:214]78�43�1�58� secfsasOdt� cfdscf|swOsc�
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