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AVISO DE PRORROGAÇÃO DE
CREDENCIAMENTO

INEXIGIBILIDADE Nº 024, 026, 027 E 028/2016

Comunicamos a PRORROGAÇÃO DO EDITAL DE
CREDENCIAMENTO/CHAMAMENTO PÚBLICO a
seguir:

CHAMAMENTO PÚBLICO N.° 013/2016
INEXIGIBILIDADE Nº 024/2016
Comunicamos que se encontra à disposição dos
interessados EDITAL DE CREDENCIAMENTO/
CHAMAMENTO PÚBLICO N.° 013/2016 que tem como
objeto o credenciamento de pessoas jurídicas
prestadoras de saúde para execução de exames
laboratoriais especializados, em atendimento a Secretaria
Municipal de Saúde.
__________________________________________________

CHAMAMENTO PÚBLICO N.° 015/2016
INEXIGIBILIDADE Nº 026/2016
Comunicamos que se encontra à disposição dos
interessados EDITAL DE CREDENCIAMENTO/
CHAMAMENTO PÚBLICO N.° 015/2016 que tem como
objeto o credenciamento de pessoas jurídicas da área
de saúde para atuarem em plantões médicos presenciais
por hora nas UBSs e PSF, em atendimento a Secretaria
Municipal de Saúde.
__________________________________________________

CHAMAMENTO PÚBLICO N.° 016/2016
INEXIGIBILIDADE Nº 027/2016
Comunicamos que se encontra à disposição dos
interessados EDITAL DE CREDENCIAMENTO/
CHAMAMENTO PÚBLICO N.° 016/2016 que tem como
objeto o credenciamento de pessoas jurídicas da área
de saúde para atuarem em plantões médicos presenciais
por hora no SAMU – Serviços de atendimento Móvel
de Urgência, em atendimento a Secretaria Municipal de
Saúde.
__________________________________________________
CHAMAMENTO PÚBLICO N.° 017/2016
INEXIGIBILIDADE Nº 028/2016
Comunicamos que se encontra à disposição dos
interessados EDITAL DE CREDENCIAMENTO/
CHAMAMENTO PÚBLICO N.° 017/2016 que tem como
objeto o credenciamento de pessoas jurídicas da área
de saúde para atuarem em plantões médicos presenciais
por hora, em atendimento a Secretaria Municipal de
Saúde.

Os interessados deverão encaminhar os documentos
relacionadas no item 6 do edital no Setor de Saúde, no
horário das 9h00min às 11h00min e das 13h00min até as
17h00min, em dias de expediente na Prefeitura Municipal
de Arapongas, Secretaria Municipal de Saúde, na Rua
Garças, 750, térreo, centro, Arapongas - PR, até o dia 13/
12/2017, ocasião em que receberão recibo da entrega do
envelope lacrado contendo os documentos devidos. O
respectivo edital poderá ser obtido na Prefeitura
Municipal de Arapongas, no endereço e horário acima
mencionados ou no endereço eletrônico
www.arapongas.pr.gov.br. Informações pelo telefone
(043) 3902-1238.

Arapongas, 23 de março de 2017.

CRISTIANE FRANCO
Presidente da Comissão

AVISO DE REPETIÇÃO DE LICITAÇÃO
EDITAL DE LEILÃO Nº 001/2017

A Prefeitura Municipal de Arapongas, Estado do Paraná,
sita à Rua Garças, 750, Centro, TORNA PÚBLICO, que
no dia 10 de Abril de 2017 às 09:40 horas, na Sala de
Reuniões da Gerência de Licitação desta Prefeitura
Municipal, no endereço citado acima, 2° andar, fará
realizar licitação na modalidade LEILÃO, do tipo maior
lance ou oferta, tendo por objetivo a venda (alienação)
de veículo (I/Dogde Journey STX Ano e modelo 2015),
de propriedade deste município, o qual será processado
e julgado pelo Leiloeiro designado pela Portaria n. º 086/
2017 de 10.02.2017, em conformidade com a Lei n. º 8.666/
93 de 21 de junho de 1993, atualizações posteriores, e
demais normas e legislações vigentes e aplicáveis ao
objeto da presente.
O edital completo poderá ser obtido em sua integra no
site: http://www.arapongas.pr.gov.br/licitacao.

Arapongas, 23 de março de 2017.

RONALDO SANCHES CANDREVA
Leiloeiro Municipal

DECRETO nº. 264/17, de 16 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 na petição

protocolada sob o nº. 5439 de 06/03/2017;

R E S O L V E:
EXONERAR, “a pedido”, a partir de 08 de março de
2017, MARIO PEREIRA, matrícula nº 30929/1 do cargo
de Operário, de provimento efetivo, para o qual foi
nomeado através do Decreto nº 237/91 em 31/07/91.

Arapongas, 16 de março de 2017.

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA
Prefeito

JULIANO ANDRÉ DOMINGOS
Secretário Municipal de Administração

DECRETO nº. 269/17, de 17 DE MARÇO DE 2017

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

R E S O L V E:
EXONERAR, “a pedido”, a partir de 15 de março de
2017, JOAO BOSCO BONIN, matrícula nº 45209/2, do
cargo de Assessor Técnico – símbolo CC3, lotado na
Secretaria Municipal de Saúde, de provimento exclusivo
em comissão, para o qual foi nomeado através do Decreto
nº 008/17, de 01/01/2017.

Arapongas, 17 de março de 2017.

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA
Prefeito

JULIANO ANDRÉ DOMINGOS
Secretário Municipal de Administração

DECRETO Nº. 270/17, DE 21 DE MARÇO DE 2017

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

R E S O L V E:
NOMEAR, a partir de 20 de março de 2017, a servidora
ROSILENE APARECIDA MARTINS, matrícula nº
1197468/1 para ocupar o cargo de  Gerente de Turismo –
símbolo CC3, da Secretaria Municipal de Indústria e
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Comércio, de provimento exclusivo em comissão, de
conformidade com a Lei 4.451, de 25/01/16 (Estatuto dos
Servidores Públicos Municipais de Arapongas),
combinado com a Lei n° 4.452/16 (Estrutura
Organizacional do Município), ficando exonerada da
nomeação procedida pelo Decreto nº 182/17 de 13/02/
2017.

Arapongas, 21 de março de 2017.

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA
Prefeito

JULIANO ANDRÉ DOMINGOS
Secretário Municipal de Administração

DECRETO Nº. 271/17, DE 21 DE MARÇO DE 2017

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

R E S O L V E:

NOMEAR, a partir de 17 de março de 2017, a servidora
SEBASTIANA LOPES BARBOSA DA SILVA, matrícula
nº 93637/1, ocupante do cargo de Agente
Administrativo, para exercer em comissão a Função
Gratificada de Gerente de Patrimônio Histórico – símbolo
FG2, da Secretaria Municipal de Cultura, Lazer e Eventos,
de conformidade com a Lei 4.451, de 25/01/16 (Estatuto
dos Servidores Públicos Municipais de Arapongas),
combinado com a Lei n° 4.452/16 (Estrutura
Organizacional do Município), ficando exonerada da
nomeação procedida pelo Decreto nº 126/17 de 01/02/
2017.

Arapongas, 21 de março de 2017.

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA
Prefeito

JULIANO ANDRÉ DOMINGOS
Secretário Municipal de Administração

DECRETO Nº 274/17, DE 21 DE MARÇO DE 2017

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA, Prefeito do Município de
Arapongas, Estado do Paraná, no uso de suas
atribuições legais, considerando a Lei nº 522/64, de 27
de abril de 1964,

D E C R E T A:
Art. 1º - Fica Denominado como “ALARGAMENTO DA
RUA TICO TICO REI”, o Lote de terras sob nº 24-24-G/
24-G/1-24-G/2-17-24-24-G/24-G/1-24-G/2-17-1-24-24-G/
24-G/1-24-G/2-17/A-24-24-G/24-G/1-24-G/2-17-G-01,
situado na Gleba Patrimônio Arapongas, neste
Município e Comarca de Arapongas – Paraná.

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

Arapongas, 21 de março de 2017.

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA
Prefeito

JAIR MILANI
Sec. Mun. de Obras Transportes

e Desenvolvimento Urbano

DECRETO Nº. 276/17, DE 21 DE MARÇO DE 2017

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

R E S O L V E:
NOMEAR, a partir de 01 de março de 2017, JOÃO
CARLOS SCHELEN, matrícula nº 86819/4 para ocupar o
cargo de Diretor de Trânsito – símbolo CC2, da Secretaria
Municipal de Segurança Pública e Trânsito, de
provimento exclusivo em comissão, de conformidade
com a Lei 4.451, de 25/01/16 (Estatuto dos Servidores
Públicos Municipais de Arapongas), combinado com a
Lei n° 4.452/16 (Estrutura Organizacional do Município),
ficando exonerado da nomeação procedida pelo Decreto
nº 023/17 de 02/01/2017.

Arapongas, 21 de março de 2017.

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA
Prefeito

JULIANO ANDRÉ DOMINGOS
Secretário Municipal de Administração

DECRETO Nº 282/17, DE 21 DE MARÇO DE 2017

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA, Prefeito do Município de
Arapongas, Estado do Paraná, no uso de suas
atribuições legais, e tendo em vista o disposto no art. 12
da Lei nº 4.301, de 23 de setembro de 2014, alterada pela
Lei n° 4.341, de 18 de dezembro de 2014 e a C.I. nº 058/17,
da Sede Administrativa dos Conselhos Municipais,

R E S O L V E:
Art. 1º - Designar, GEISON CORTEZ e ANDERSON
CARLOS MOLINA, para compor o Conselho Municipal
de Turismo - COMTUR, como representantes titular e
suplente, respectivamente, da ACIA – Associação
Comercial e Empresarial de Arapongas, em substituição
ao designados através do Decreto nº 365/15, de 18 de
maio de 2015.

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

Arapongas, 21 de março de 2017.

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA
Prefeito

JULIANO ANDRÉ DOMINGOS
Secretário Municipal de Administração

DECRETO Nº 283/17, DE 21 DE MARÇO DE 2017

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA, Prefeito do Município de
Arapongas, Estado do Paraná, no uso de suas
atribuições legais, tendo em vista o disposto nos arts.
6º e 9º, § 2º da Lei nº 3.767, de 24 de maio de 2010, alterada
pela Lei nº 4.107, de 04 de junho de 2013 e a C.I. nº 059/
17, expedida pela Sede Administrativa dos Conselhos
Municipais,

R E S O L V E:
Art. 1º - Designar, PATRICIA MIRANDA MIGLIORINI,
para compor o Conselho Municipal de Assistência Social
- CMAS, como representante suplente da Associação
de Pais e Amigos dos Excepcionais de Arapongas –
APAE, em substituição ao designado através do Decreto
nº 1.029/15, de 14 de outubro de 2015.

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

Arapongas, 21 de março de 2017.

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA
Prefeito

JULIANO ANDRÉ DOMINGOS
Secretário Municipal de Administração

EXTRATO

A Prefeitura Municipal de Arapongas, em atendimento
ao disposto no § 1°, artigo 32, da Lei Federal nº. 13.019/
2014, informa que foi autorizada com fundamento no
Processo n°.5309/17, a dispensa do chamamento púbico
prevista no inciso VI do artigo 30 da Lei Federal nº.
13.019/2014, à instituição: Associação Norte Paranaense
de Combate ao Câncer - Hospital Norte Paranaense de
Combate ao Câncer  (HONPAR) para a formalização direta
de Termo de Fomento; e, nesse sentido, torna público o
extrato da justificativa, consoante §1º do artigo 32 da
Lei Federal n°. 13.019/2014, o qual fundamenta a
celebração direta de parceria com a referida entidade
considerando o interesse recíproco no projeto que visa
aprimorar a assistência à saúde do município, eliminando
falhas e preenchendo eventuais lacunas que inviabilizam
o correto atendimento à população. Em razão disso, a
instituição apresenta ao município de Arapongas um
conjunto integrado de ações em benefício da saúde da
comunidade, focando na atenção à rede de urgência e
emergência a pacientes de alta complexidade, em especial
ao politraumatizado. Na forma do § 2° do artigo 32 da
Lei Federal nº. 13.019/2014, fica aberto o prazo de 05
(cinco) dias para eventual impugnação, que deverá ser
protocolada aos cuidados da Secretaria de Saúde, no
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protocolo geral da Prefeitura Municipal de Arapongas,
localizado a Rua Garças n.º. 750, Centro. O inteiro teor
do processo pode ser consultado junto a Secretaria
Municipal de Saúde. INTEIRO TEOR JUSTIFICATIVA
PROCESSO: nº.5309/2017.

EXTRATO

A Prefeitura Municipal de Arapongas, em atendimento
ao disposto no § 1°, artigo 32, da Lei Federal nº. 13.019/
2014, informa que foi autorizada com fundamento no
Processo n°.4901/17, a dispensa do chamamento púbico
prevista no inciso VI do artigo 30 da Lei Federal nº.
13.019/2014, à instituição: Irmandade Santa Casa de
Arapongas, para a formalização direta de Termo de
Fomento; e, nesse sentido, torna público o extrato da
justificativa, consoante §1º do artigo 32 da Lei Federal
n°. 13.019/2014, a qual fundamenta a celebração direta
de parceria com a referida entidade considerando o
interesse recíproco no projeto que visa aprimorar a
assistência à saúde, eliminando falhas e preenchendo
eventuais lacunas que inviabilizam o correto
atendimento à população Araponguense, a instituição
apresenta um conjunto integrado de ações em benefício
da saúde da comunidade, focando na atenção à rede de
urgência e emergência a pacientes de baixa e média
complexidade, em especial às gestantes e recém
nascidos. Na forma do § 2° do artigo 32 da Lei Federal
nº. 13.019/2014, fica aberto o prazo de 05 (cinco) dias
para eventual impugnação, que deverá ser protocolada
aos cuidados da Secretaria de Saúde, no protocolo geral
da Prefeitura Municipal de Arapongas, localizado a Rua
Garças n.º. 750, Centro. O inteiro teor do processo pode
ser consultado junto a Secretaria Municipal de Saúde.
INTEIRO TEOR JUSTIFICATIVA
PROCESSO: nº.4901/2017.

PORTARIA nº. 160/17, de 16 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. 388/2017, da
EDUCAÇÃO;

R E S O L V E:
DESIGNAR, no período de 20 de março a 31 de dezembro
de 2017, Lucineti Aparecida Cortez dos Santos, matrícula
nº 5657/4, ocupante do cargo de Professor, Classe C,
Nível 08, lotada na Secretaria Municipal de Educação,
para prestar serviço em Jornada Suplementar, na Escola
Municipal Profª Nereide Souza Camargo,  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, 16 de março de 2017.

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA
Prefeito

LUCIANA CRISTINA GUTIERRIS
Secretária Municipal de Educação

PORTARIA nº. 161/17, de 16 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. 399/2017, da
EDUCAÇÃO;

R E S O L V E:
DESIGNAR, no período de 21 de março a 31 de dezembro
de 2017, Nelci Nonis Berczak, matrícula nº 34274/2,
ocupante do cargo de Professor, Classe C, Nível 22,
lotada na Secretaria Municipal de Educação, para prestar
serviço em Jornada Suplementar, na Escola Municipal
Profª Nereide Souza Camargo,  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, 16 de março de 2017.

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA
Prefeito

LUCIANA CRISTINA GUTIERRIS
Secretária Municipal de Educação

PORTARIA nº. 162/17, de 16 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. 399/2017, da
EDUCAÇÃO;

R E S O L V E:
DESIGNAR, no período de 21 de março a 31 de dezembro
de 2017, Sandra Regina Nóbrega da Silva, matrícula nº
3220/3, ocupante do cargo de Professor, Classe C, Nível
10, lotada na Secretaria Municipal de Educação, para
prestar serviço em Jornada Suplementar, na Escola
Municipal José Bernardo dos Santos,  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, 16 de março de 2017.

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA
Prefeito

LUCIANA CRISTINA GUTIERRIS
Secretária Municipal de Educação

PORTARIA nº. 164/17, de 17 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. 344/2017, da
EDUCAÇÃO;

R E S O L V E:
DESIGNAR, no período de 20 de março a 31 de dezembro
de 2017, Márcia Aparecida Manago Resti, matrícula nº
14141/1, ocupante do cargo de Professor, Classe C, Nível
28, lotada na Secretaria Municipal de Educação, para
prestar serviço em Jornada Suplementar, na Escola
Municipal Profº José de Carvalho,  onde a remuneração
será proporcional ao número de  13 (treze) 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, 16 de março de 2017.

 SÉRGIO ONOFRE DA SILVA
Prefeito

LUCIANA CRISTINA GUTIERRIS
Secretária Municipal de Educação

PORTARIA Nº. 167/17 DE 21 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 Ofício
nº 004/17 de 25/01/17;

R E S O L V E:
Art. 1º - DESIGNAR, a servidora Rossana Pitol Pelegrini,
matrícula nº 110990/1, ocupante do cargo de Agente
Administrativo, de provimento efetivo, para prestar
serviços junto a 1ª Vara Criminal de Arapongas – Pr.

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

Arapongas, 21 de março de 2017.

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA
Prefeito

JULIANO ANDRÉ DOMINGOS
Secretário Municipal de Administração

PORTARIA n.169/2017, de 23 de março de 2017

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA, Prefeito do Município de
Arapongas, Estado do Paraná, no uso de suas
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atribuições legais e considerando os dispostos no artigo
35, inciso V, alínea g) da Lei Federal nº.13019/14.

R E S O L V E:

Art. 1º - Designar o servidor público municipal Adriano
Porfírio Piza, ocupante do cargo Enfermeiro de
provimento efetivo, matrícula nº. 10985-1/1, lotado junto
ao SAMU – Serviço de Atendimento Móvel de Urgência,
para exercer a função de Gestor da parceria celebrada
pela Secretaria Municipal de Saúde e a Associação Norte
Paranaense de Combate ao Câncer – Hospital Norte
Paranaense de Combate ao Câncer – (HONPAR)
mediante Termo de Fomento.

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

Arapongas, 23 de março de 2017.

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA
Prefeito

MÁRCIA CRISTINA KREMPEL
Secretária de Saúde

PORTARIA Nº 001/17, DE 15 DE MARÇO DE 2017

RAFAEL FELIPE CITA, PROCURADOR GERAL DO
MUNICÍPIO DE ARAPONGAS, Estado do Paraná, no
uso de suas atribuições legais e à vista do art. 30 da Lei
Municipal nº 4.452/2016,

R E S O L V E:
DA DISTRIBUIÇÃO DE PROCESSOS

Art. 1º A distribuição de atendimentos e de processos
administrativos e judiciais aos Advogados lotados na
Procuradoria Jurídica será realizada por áreas de atuação,
separadas em:
I. Execuções fiscais tributárias e não tributárias,
processos administrativos e judiciais que versem
exclusivamente sobre Direito Tributário;
II. Processos administrativos e judiciais em geral, não
ligados ao Direito Tributário.

Art. 2º A distribuição acima será feita por meio de
software já existente desenvolvido pela Diretoria de
Tecnologia de Informação – DTI, denominado
“DISPROJU”, de forma objetiva e igualitária entre os
Advogados componentes de cada área de atuação que
se referem os incisos I e II do art. 1º.

Art. 3º O sistema realizará a distribuição de forma
automática e aleatória a partir do cadastramento do
processo no sistema.
§ 1º A distribuição realizada de forma automática e
aleatória só poderá ser alterada em casos excepcionais,
mediante autorização expressa em ato formal,
devidamente fundamentado, do Procurador Geral do
Município.
§ 2º Os processos que vierem a ser apensos ou que
forem distribuídos por dependência poderão ter a

distribuição alterada na forma do parágrafo anterior.
§ 3º Os processos que tiverem a distribuição alterada,
nos termos do parágrafo anterior, ficarão destacados
em cor diferente dos demais.

Art. 4º O sistema manterá histórico de movimentações,
registrando a data e a hora do cadastramento, da
distribuição, das alterações de distribuição
eventualmente realizadas, e da entrada e saída do
processo da Procuradoria Jurídica.
Parágrafo Único Deverá constar no sistema tanto a data
da entrada na Secretaria quanto a data da distribuição.

Art. 5º Todos os servidores da Procuradoria Jurídica
terão acesso geral a todos os campos de consulta e
geração de relatórios do sistema mediante login e senha,
ficando liberados o cadastramento e a edição das
informações apenas aos servidores incumbidos da
função.

Art. 6º O sistema dividirá os processos em
Administrativos, Judiciais e Execuções Fiscais.
Parágrafo Único. Fica possibilitada a subdivisão dos
processos Administrativos e Judiciais por temas ou por
áreas do Direito, a serem definidas pelos Advogados.

Art. 7º Os Advogados atuantes na mesma área deverão
ter o mesmo número de processos, em cada gênero
individualmente, podendo haver redistribuição de
processos, nos termos do § 1º do art. 3º, com o fim de
igualar eventuais distorções existentes.

Art. 8º Os processos já cadastrados e que retornem em
carga para a Procuradoria Jurídica serão redistribuídos
entre os Advogados da área correspondente.

Art. 9º Os casos de servidores participantes de comissões
não remuneradas serão analisados individualmente, e
eventual necessidade de alteração da distribuição
regular poderá ser realizada mediante aprovação de 2/3
dos Advogados lotados na Procuradoria Jurídica,
excluído da votação o interessado.
Parágrafo Único No caso de empate, o Procurador Geral
do Município proferirá seu voto.

Art. 10 No caso de vacância, os processos sob
responsabilidade do servidor que deixou o cargo
obedecerão à sistemática de distribuição de férias e
licenças, até que novo Advogado entre em exercício.
§ 1º Os processos anteriormente distribuídos ao
Advogado que deixou o cargo ficarão sob
responsabilidade do novo servidor que entrará em seu
lugar.
§ 2º Se em até 06 (seis) meses não houver a convocação
para preenchimento do cargo de Advogado, os
processos serão redistribuídos aos demais, como se
fossem novos, de forma aleatória e isonômica.
§ 3º As regras acima poderão ser dispensadas e a
redistribuição de processos ser realizada em prazo
anterior ao acima anotado em caso de concordância
unânime de todos os Advogados afetados pela medida.

Art. 11 No caso de designação de Advogado lotado na
Procuradoria Jurídica para atuação exclusiva em outros

órgãos, os processos sob sua responsabilidade
obedecerão à sistemática de distribuição de férias e
licenças, até seu retorno.
§ 1º Se o Advogado designado para trabalhar
exclusivamente fora da Procuradoria Jurídica não retornar
em até 06 (seis) meses, ou não houver a convocação
para preenchimento do cargo no mesmo prazo, seus
processos serão redistribuídos aos demais, como se
fossem novos, de forma aleatória e isonômica,
respeitadas as respectivas áreas de atuação.
§ 2º As regras acima poderão ser ignoradas e a
redistribuição de processos ser realizada em prazo
anterior ao acima anotado em caso de concordância
unânime de todos os Advogados afetados pela medida.

DA DISTRIBUIÇÃO DE ATENDIMENTOS

Art. 12 Os atendimentos a Secretários, servidores,
contribuintes, entre outros, sofrerão uma triagem por
meio de atendimento prévio da Secretária Executiva,
Assistentes Administrativos e Assistentes de Serviços
Jurídicos, e somente serão atendidos pelos Advogados
caso haja necessidade.
§ 1º Em razão da jornada e das atividades externas, os
atendimentos acima serão realizados, preferencialmente,
mediante agendamento de horário em consulta prévia
ao Advogado, que poderá dispensar o agendamento
caso entenda viável.
§ 2º Os atendimentos serão encaminhados
preferencialmente ao Advogado da área de atuação
correspondente.

DA DISTRIBUIÇÃO EM CASOS DE FÉRIAS E
LICENÇAS

Art. 13 As férias, licenças e afastamentos concedidos a
cada Advogado deverão ser cadastradas no sistema
“DISPROJU”.

Art. 14 Durante a ausência do servidor por férias ou
licença, os processos sob sua responsabilidade que
demandem sua atuação serão automaticamente
remanejados temporariamente para outro Advogado de
sua respectiva área de atuação, apenas para
cumprimento do ato específico, sem alteração na
distribuição do processo.
§ 1º Somente sofrerão remanejamento os processos cujas
intimações ou solicitações forem recebidas no período
de ausência do Advogado, incluído o intervalo
correspondente indicado no parágrafo seguinte. Os
processos repassados antes desse período deverão ser
cumpridos pelo próprio servidor.
§ 2º Para fins da redistribuição acima será considerada a
data de envio da intimação no processo eletrônico, ou a
data de entrada do processo físico na PROJU.
§ 3º Com o intuito de o Advogado analisar e cumprir
todos os atos processuais antes de sair de férias ou
licença previamente comunicada em tempo hábil, o
sistema iniciará o remanejamento da distribuição
considerando o tempo de ausência:
I. Para períodos iguais ou superiores a 30 (trinta) dias, o
remanejamento inicia-se 15 (quinze) dias antes do
Advogado ausentar-se;
II Para períodos de 29 (vinte e nove) a 20 (vinte) dias, o
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remanejamento inicia-se 10 (dez) dias antes do
Advogado ausentar-se;
III. Para períodos de 19 (dezenove) a 15 dias (quinze), o
remanejamento inicia-se 07 (sete) dias antes do
Advogado ausentar-se;
IV. Para períodos de 14 (catorze) a 10 dias (dez), o
remanejamento inicia-se 05 (cinco) dias antes do
Advogado ausentar-se;
V. Para períodos inferiores a 10 (dez) dias não haverá
remanejamento de processo;
§ 4º Incluem-se entre os processos citados no caput as
execuções fiscais e os processos administrativos, ainda
que não tenham prazo especificado para seu
cumprimento.

Art. 15 Mesmo durante o período de ausência serão
mantidos o cadastramento e a distribuição de novos
processos ao Advogado, para o fim de não se desigualar
a quantidade de processos distribuída para cada um,
entretanto, o sistema automaticamente efetuará o
remanejamento do ato processual para cumprimento por
outro servidor, nos termos do artigo anterior.
§ 1º Ficam excluídas da determinação do caput as
citações, que serão distribuídas apenas entre os demais
Advogados presentes.
§ 2º No caso das citações, os processos somente serão
distribuídos no primeiro dia do envio da citação
eletrônica, ou no dia da ciência do mandado, para se
evitar que o prazo para contestar se inicie durante o
período de ausência do Advogado responsável.

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 16 Os processos ativos já cadastrados no sistema
“DISPROJU” serão redistribuídos aos Advogados de
acordo com suas áreas específicas, conforme as
intimações forem sendo realizadas, dispensando-se de
redistribuição aqueles processos que já estão
distribuídos e correspondem à área de atuação do
respectivo Advogado.
Parágrafo Único Os processos cujos atos ou intimações
foram realizados antes da vigência desta Portaria e ainda
não tenham sido cumpridos continuam sob
responsabilidade do Advogado originário, ainda que
não corresponda à sua área de atuação.

Art. 17 Definidas as áreas de atuação de cada Advogado
por Portaria a ser expedida, eventuais trocas poderão
ser realizadas com o consentimento de ambos os
envolvidos.
§ 1º Caso não haja consenso será realizado rodízio entre
os Advogados conflitantes mediante sorteio cuja forma
será definida nos termos do art. 19, assegurando-se o
prazo mínimo de 1 (um) ano de participação do
Advogado na área de atuação.
§ 2º O Advogado que não tiver completado o tempo
mínimo na área escolhida não será incluído no sorteio.

Art. 18 Para se evitar distorções na quantidade de
processos distribuídas a cada Advogado será realizada,
uma única vez, no prazo de 10 (dez) dias a contar da
publicação da presente portaria, a exclusão da
contabilização dos processos administrativos, judiciais

e execuções fiscais arquivados definitivamente, e
corrigida eventual diferença quantitativa que se
constatar, nos termos do § 1º do art. 3º.

Art. 19 As omissões relativas à distribuição de processos
serão sanadas mediante discussão e aprovação de 2/3
dos Advogados lotados na Procuradoria Jurídica.
Parágrafo Único No caso de empate, o Procurador Geral
do Município proferirá seu voto.

Art. 20 Esta Portaria entra em vigor na data da publicação,
ficando estabelecido o prazo de 10 (dez) dias para que
se procedam as alterações de sistema necessárias.

Art. 21 Fica revogada integralmente a Portaria nº 394/
2014, de 04 de agosto de 2014.

Arapongas, 15 de março de 2017.

RAFAEL FELIPE CITA
Procurador Geral do Município de Arapongas

Extrato de Termo Aditivo
Prefeitura Municipal de Arapongas

Secretaria Municipal de Administração

Processo Administrativo: nº 094/2016.
Contratos nº. 270/2016 – 271/2016 – 272/2016 – 273/2016
– 274/2016 – 275/2016 – 280/2016 – 447/2016 – 1º Termo
Aditivo.
Partes: Município de Arapongas e FISIOMED CLÍNICA
DE FISIOTERAPIA E REABILITAÇÃO SC LTDA – EPP.,
CNPJ/MF: n. º 74.035.460/0001-91, representada por
Mirian de Souza Pinheiro, CPF nº 546.539.599-00. – KB
FISIOTERAPIA S/S LTDA., CNPJ/MF: n. º 15.151.694/
0001-35, representada por Carlos Toshio Kono, CPF nº
007.434.529-09. –  MED ESPORTES – CENTRO DE
REABILITAÇÃO E FISIOTERAPIA LTDA - ME., CNPJ/
MF: n. º 10.580.396/0001-47, representada por Renato
Rodrigues, CPF nº 338.379.021-53. – MONIZE AZEVEDO
PASINI & CIA LTDA – ME., CNPJ/MF: n. º 15.593.442/
0001-66, representada por Monize Azevedo Pasini, CPF
nº 058.913.559-73. – REABILITAH CLÍNICA DE
FISIOTERAPIA & STUDIO DE PILATES LTDA., CNPJ/
MF: n. º 23.085.841/0001-44, representada por Paula
Milena Caravalho Zandomenighi, CPF nº 079.137.649-
45. – RL FISIOTERAPIA E ERGONOMIA DO
TRABALHO LTDA – ME., CNPJ/MF: n. º 14.974.486/
0001-73, representada por Rafael Alves de Lima, CPF nº
048.247.679-62. – BRUNO HENRIQUE CARNAVALE &
CIA LTDA - ME., CNPJ/MF: n. º 17.227.693/0001-52,
representada por Bruno Henrique Carnavale, CPF nº
064.839.359-35. – CENTRO CLÍNICO BEM ESTAR
LTDA., CNPJ/MF: n. º 20.862.988/0001-05, representada
por Cleyton André Castilho, CPF nº 067.807.439-92.
Objeto: Credenciamento de empresas da área da saúde
(pessoas jurídicas) para prestação de serviços
profissionais em fisioterapia, em atendimento a Secretaria
Municipal de Saúde.
Objeto do Termo Aditivo:
Com fundamento no Processo Administrativo sob nº
5860/17, de 08/03/2017, acordam as partes, nos termos

do artigo 67 da Lei Federal nº 8.666/1993, em substituir a
responsável pela fiscalização da execução do objeto
deste contrato pela servidora Ejiane Peixoto Conforto,
inscrita no CPF sob o n. º 021.538.499-77.-
Modalidade: Inexigibilidade nº. 013/2016 – Chamamento
Público nº. 007/2016.
As demais cláusulas estipuladas em contrato original
permanecem inalteradas.
Data e assinaturas.



�

��������� �

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

��

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

1

2345367189:1;<;=><?1231;>1231@A5B71231;C><:1

1

DE5FG71787H5312A1DGIJAKLMNOPOQRSLTSLUVWQXYZQSLTOL[N\ZSW]\̂KL_̂R\TSLTSLM\N\ẀKLWSL
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h*iW8Ẁ*ab�

�
� � � � � � *=52,AB5/;�Nu�73�-5=:,�73�NHKLG�

�
�

+=./9.5A3�c=5A4,�
�����	����

�

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS ANO: IX    Nº: 1877    PÁG:15SEXTA-FEIRA 24/03/2017



�
�
�
�
�

�

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

��� � !"#$��%&'��$�"�����(������
�

)�*+,-../+�0.123-45�62�7-3-849/+:�64�;<2=2-8><4�?>@-3-145�62�)<41+@A4.:�-@.8-8>B64�48<4CD.�64�;+<84<-4�@EF�GHGIJK�62�JG�62�L4@2-<+�62�MGJK:�@+�>.+�64.�48<-N>-9O2.�52A4-.�<2.+5C2�8+<@4<�1PN5-3+�4+.�-@82<2..46+.�@+�
*Q4,4,2@8+�;PN5-3+�RF�S�GJKIMGJHT��
U�V�W2.>5846+�<2=2<2@82�X�4@Y5-.2�64�6+3>,2@849/+�62�Q4N-5-849/+Z��

�
U�[�W0\]7̂)_̀ �W0a0W0R̂ 0�b�)Rc7U\0�_)�_̀ *]?0R̂ )dè �_0�f)gU7Û)dè Z�
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p0Wo]0UẀ :�\̀ Ẁ *)g)�V�\;F�
f)gU7Û)_̀ �
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