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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS -
PR

AVISO DE LICITAÇÃO
EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 007/2018

Objeto: Contratação de empresa especializada para
contensão de processos erosivos e galeria pluvial,
situado na rua Iratauá, Vila Araponguinha, em
atendimento a Secretaria Municipal de Obras, Transporte
e Desenvolvimento Urbano - SEODUR, do tipo MENOR
PREÇO, conforme especificações e anexos constantes
no respectivo Edital. Encerramento do recebimento dos
envelopes até 09h15min do dia 28 de Maio de 2018 e
abertos a partir das 09h30min horas, 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, 25 de Abril de 2018.

ISRAEL BIASON FILHO
Presidente da Comissão

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS -
PR

AVISO DE LICITAÇÃO
EDITAL DE PREGÃO Nº 053/2018

Objeto: Registro de preços para aquisição de material
hospitalar, em atendimento a Secretaria Municipal de
Saúde, conforme especificações e anexos constantes
no respectivo Edital. Encerramento do recebimento dos
envelopes até 09h15min do dia 10 de Maio de 2018 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, 25 de abril de 2018.

VALDINEI JULIANO PEREIRA
Pregoeiro Municipal

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS -
PR

AVISO DE LICITAÇÃO
EDITAL DE PREGÃO Nº 054/2018

Objeto: Aquisição de mobiliários, eletrônicos e
eletrodomésticos através da deliberação n.° 055/2016 –
Crescer em família, em atendimento a Secretaria
Municipal de Assistência Social - SEMAS, conforme
especificações e anexos constantes no respectivo
Edital. Encerramento do recebimento dos envelopes até
09h15min do dia 14 de Maio de 2018 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, 25 de abril de 2018.

IVANA YUMI SAITO PEREIRA
Pregoeira Municipal

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS -
PR

AVISO DE LICITAÇÃO
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2018

Objeto: Contratação de empresa especializada para
construção de ponte na estrada rural do km 12 da PR
444 (igrejinha) sobre o rio Pirapó, em atendimento a
Secretaria Municipal de Obras, Transporte e
Desenvolvimento Urbano - SEODUR, do tipo MENOR
PREÇO, conforme especificações e anexos constantes
no respectivo Edital. Encerramento do recebimento dos
envelopes até 09h15min do dia 15 de Maio de 2018 e
abertos a partir das 09h30min horas, 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, 25 de Abril de 2018.

ISRAEL BIASON FILHO
Presidente da Comissão

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS -
PR

AVISO DE LICITAÇÃO
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2018

Objeto: Contratação de empresa especializada para
adequação dos sistemas de drenagem, utilização e
recuperação dos processos erosivos, situados na rua
Formigueiro da Serra, localizado no conjunto Palmares,
em atendimento a Secretaria Municipal de Obras,
Transporte e Desenvolvimento Urbano - SEODUR, do
tipo MENOR PREÇO, conforme especificações e anexos
constantes no respectivo Edital. Encerramento do
recebimento dos envelopes até 13h15min do dia 15 de
Maio de 2018 e abertos a partir das 13h30min horas, 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, 25 de Abril de 2018.

ISRAEL BIASON FILHO
Presidente da Comissão

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS -
PR

AVISO DE LICITAÇÃO
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2018

Objeto: Contratação de empresa especializada em
construção civil visando a reforma e ampliação do Centro
de Referência Especializada de Assistência Social –
CREAS, em atendimento a Secretaria Municipal de
Assistência Social - SEMAS, do tipo MENOR PREÇO,
conforme especificações e anexos constantes no
respectivo Edital. Encerramento do recebimento dos
envelopes até 09h15min do dia 16 de Maio de 2018 e
abertos a partir das 09h30min horas, 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, 25 de Abril de 2018.

ISRAEL BIASON FILHO
Presidente da Comissão
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DECRETO Nº. 278/18, DE 20 DE ABRIL DE 2018

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. 10435, de 19/04/2018;

R E S O L V E:
EXONERAR, “a pedido”, a partir de 20 de abril de 2018,
FABIANA GOUVEIA CALCAGNI, matrícula nº 113336/
1/1, do cargo de Professor de Educação Infantil – 40h,
de provimento efetivo, para o qual foi nomeada através
do Decreto nº 195/14, de 24/02/14.

Arapongas, 20 de abril de 2018.

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA
Prefeito

VALDECIR ANTONIO SCARCELLI
Secretário Municipal de Administração

DECRETO  Nº.280/18  DE 23 DE ABRIL DE 2018

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA, Prefeito do Município de
Arapongas, Estado do Paraná, no uso de suas
atribuições legais, e considerando:
- o contido no parágrafo único, do art. 7º, da Lei
Municipal nº 4.535, de 24 de fevereiro de 2017, com data
de publicação em 08/03/2017;
- a revisão de 1,56 % nos valores dos vencimentos dos
servidores, procedida pela Lei Municipal nº. 4.672/18.

R E S O L V E :
ATUALIZAR, o valor do benefício “Auxílio
Alimentação” para R$ 109,48 (cento e nove reais e
quarenta e oito centavos), na mesma forma e no mesmo
índice da revisão procedida pela Lei Municipal nº. 4.672/
18.

Arapongas, 23 de abril de 2018.

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA
Prefeito

VALDECIR ANTONIO SCARCELLI
Secretário Municipal de Administração

DECRETO Nº 287/18, DE 25 DE ABRIL DE 2018

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA, PREFEITO DO
MUNICÍPIO DE ARAPONGAS, Estado do Paraná, no
uso de suas atribuições legais,
- considerando o feriado nacional de 01 de maio – Dia
do Trabalho,

R E S O L V E:
Art. 1º - Declarar ponto facultativo nas repartições
públicas municipais no dia 30 de abril de 2018 (segunda-
feira), devendo ser mantidos os serviços julgados
indispensáveis pelos respectivos Secretários de cada
área.

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

Arapongas, 25 de abril de 2018.

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA
Prefeito

VALDECIR ANTONIO SCARCELLI
Secretário Municipal de Administração

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Processo Administrativo: n° 044/2015.
Contrato: nº. 148/2015 – 3º Termo Aditivo.
Pregão: nº. 038/2015.
Partes: Município de Arapongas e TELEFONICA
BRASIL S/A, CNPJ nº 02.558.157/0001-62, representada
por Paulo Cezar Costa Menezes, CPF nº. 709.791.469-68
e Marcelo Ataíde de Oliveira, CPF nº. 271.741.152-68.
Objeto: contratação de empresa especializada para
prestar serviços de telefonia móvel pessoal pertencente
ao município, a fim de viabilizar comunicação de voz
entre os diversos usuários desta prefeitura, em
atendimento a Gerencia de Patrimônio - GEPAT -
SEMAD.
Objeto do Termo Aditivo: O contrato fica prorrogado
por 12 (doze) meses, a partir de 18/03/2018 até 18/03/
2019, conforme processo administrativo n.º 5760 de 05/
03/2018, e ainda nos termos do art. 57, II da Lei n.º 8.666/
93 e da cláusula segunda do contrato. A prorrogação do
contrato será efetuada mantendo-se todas as condições
inalteradas, inclusive quanto ao preço. Data e
assinaturas.

PORTARIA Nº 184/18, DE 18 DE ABRIL DE 2018

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA, Prefeito do Município de
Arapongas, Estado do Paraná, no uso de suas
atribuições legais, à vista do Convênio nº 008/2018,
firmado entre a Secretaria de Estado da Segurança
Pública e Administração Penitenciária e o Município de
Arapongas, contido no Protocolo nº 14.456.684-0;

R E S O L V E:
DECLARAR, a cessão do empregado público RODRIGO
CEZAR DE FARIA, Médico Geral Comunitário, sob
matrícula nº 104485/1, para exercer a função de
Coordenador Regional do SIAT, ao 3º GB - Londrina,
compondo a tripulação de aeronave para os serviços de
resgate aeromédicos em missões do Corpo de Bombeiro,

Defesa Civil e ocorrências de atendimento pré-hospitalar
e remoção inter-hospitalares, por 36 (trinta e seis) meses
a contar de 08 de fevereiro de 2018.

Arapongas, 18 de abril de 2018.

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA
Prefeito

MÁRCIA CRISTINA KREMPEL
Secretária Municipal de Saúde

PORTARIA Nº. 185/18, DE 20 DE ABRIL DE 2018

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA, Prefeito do Município de
Arapongas, Estado do Paraná, no uso de suas
atribuições legais, à vista do contido na solicitação nº
10112;

R E S O L V E:
Art. 1º - CONCEDER, nos períodos de 15 a 24 de maio,
28 de maio a 01 de junho e de 11 a 15 de junho de 2018,
ao servidor, Elton Rodrigo Lourenço, ocupante do cargo
de Motorista de Ônibus, de provimento efetivo, lotado
na Secretaria Municipal de Educação, dispensa para
atender convocação de órgão oficial (Secretaria de
Estado do Esporte e do Turismo - SEET), para integrar
Comitê Organizador de Jogos Escolares, com
fundamento no artigo 186, seção VI da Lei nº 4.451/16,
de 25/04/2016, (Estatuto dos Servidores Públicos
Municipais), regulamentado pelo Decreto nº 665/16, de
24 de agosto de 2016.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação, ficando revogada a Portaria nº 133/18, de
21/03/18, e demais disposições em contrário.

Arapongas, 20 de abril de 2018.

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA
Prefeito

VALDECIR ANTONIO SCARCELLI
Secretário Municipal de Administração

PORTARIA Nº. 190/18, DE 24 DE ABRIL DE 2018

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. 501/2018, de 23/04/2018, de solicitação da
Secretaria Municipal de Educação;

R E S O L V E:
Art. 1º - DECLARAR, que Francielle Lina Vidotto,
ocupante do cargo de Professor, Classe C, Nível 01, de
provimento efetivo, sob matrícula 1197575/1, lotada na
Secretaria Municipal de Educação, foi designada para
prestar serviços em Jornada Suplementar – 20 (vinte)
horas, na Secretaria Municipal de Educação, a partir de
09 de março de 2018 até 31 de dezembro de 2018.
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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, 24 de abril de 2018.

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA
Prefeito

PAULO VALÉRIO
Secretário Municipal de Educação

PORTARIA Nº. 191/18, DE 24 DE ABRIL DE 2018

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. 501/2018, de 23/04/2018, de solicitação da
Secretaria Municipal de Educação;

R E S O L V E:
Art. 1º - DECLARAR, que Claudia Elaine Madrona Vaz,
ocupante do cargo de  Professor, Classe C, Nível 12, de
provimento efetivo, sob matrícula 70424/3, lotada na
Secretaria Municipal de Educação, foi designada para
prestar serviços em Jornada Suplementar – 20 (vinte)
horas, na Escola Municipal Padre Chico, a partir de 16
de abril de 2018 até 31 de dezembro de 2018.
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, 24 de abril de 2018.

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA
Prefeito

PAULO VALÉRIO
Secretário Municipal de Educação

PORTARIA Nº. 192/18, DE 24 DE ABRIL DE 2018

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

atribuições legais, à vista da solicitação nº. 501/2018, da
EDUCAÇÃO;

R E S O L V E:
DESIGNAR, no período de 24 de abril a 31 de dezembro
de 2018, 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 Padre
Germano Mayer, 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, 24 de abril de 2018.

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA
Prefeito

PAULO VALÉRIO
Secretário Municipal de Educação

PORTARIA Nº. 193/18, DE 24 DE ABRIL DE 2018

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA, Prefeito do Município de
Arapongas, Estado do Paraná, no uso de suas
atribuições legais, à vista da solicitação nº. 477/2018, da
EDUCAÇÃO;

R E S O L V E:
Art. 1º -  DECLARAR, que Michele Cristiane Zidoi,
ocupante do cargo de Professor, Classe C, Nível 01, de
provimento efetivo, sob matrícula 92444/2, lotada na
Secretaria Municipal de Educação, prestou serviços em
escola de difícil acesso, na Escola Rural Municipal São
Carlos, no período de 05/04/2018 a 23/04/2018;
Art. 2º - DESIGNAR, no período de 24 de abril a 31 de
dezembro de 2018, a mesma servidora, para prestar
serviços em escola de difícil acesso, na Escola Rural
Municipal José Monteiro, e fica concedida Gratificação
de Difícil Acesso, onde a remuneração será 20% (vinte
por cento) sobre o valor básico da carreira de Professor,
calculado sobre a Jornada de 20 (vinte) horas,
condicionada à inexistência de transporte público, com
fundamento no Inciso I do artigo 31, 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. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.

Arapongas, 24 de abril de 2018.

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA
Prefeito

PAULO VALÉRIO
Secretário Municipal de Educação
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DECRETO Nº 288/18, DE 25 DE ABRIL DE 2018 

Dispõe sobre Abertura de Crédito Adicional Suplementar, no 

orçamento do Município de Arapongas, para o exercício de 

2018 e a ajustar as programações estabelecidas no Plano 

Plurianual 2018 a 2021 no Anexo I da Lei nº. 4.606, de 

17/10/2017 e no Anexo V da Lei 4.570, de 29/06/2017 - Lei de 

Diretrizes Orçamentárias de 2018. 

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 2018, com base no art.5° da Lei Munici pal nº. 4.610, de 10 de novembro de 2017, Crédito Adicional Suplementar no 

valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais). 

  

     07.00 � SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 

  07.04 � Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente 

082430036.6.004/4.4.90.52.00 � Equipamentos e Material Permanente.................................................................R$             2.000,00  

  Fonte de Recurso 833 

  

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 2017 

das fontes de recursos abaixo especificados: 

FONTE DE RECURSO ESPECIFICAÇÃO VALOR

833 Convênio "Programa Crescer em Família" 2.000,00 

Art. 3º - Em decorrência da abertura de Crédito Adicional Suplementar constante do artigo 1º, com recursos 

provenientes de superávit financeiro constante do artigo 2º do presente decreto, o montante das despesas e parte das metas 

físicas programadas para o exercício de 2018 nas ações orçamentárias estabelecida no Anexo I da Lei nº. 4.606, de 17/10/2017 do 

Plano Plurianual 2018 a 2021, ficam re-programadas na forma abaixo descrita: 

ÓRGÃO: 07.00 � SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 
PRINCIPAIS METAS

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO UNIDADE 2018 2019 2020 2021

04 UNIDADE: FUNDO MUNICIPAL DOS
DIREITOS DA CRIANÇA E AO 
ADOLESCENTE 

08 FUNÇÃO: ASSISTÊNCIA SOCIAL

243 SUBFUNÇÃO: ASSISTÊNCIA A CRIANÇA
E AO ADOLESCENTE 

0036 PROGRAMA: PRIORIZAÇÃO DOS 
DIREITOS DA INFANCIA E 
ADOLESCENCIA  

6.004 Atividade: Manutenção dos Programas
�Crescer em Família� e �Aprimoramento 
do Acolhimento Institucional� 
Fonte de Recurso 833 � Valor Suplem.

4.4.90.52.00 � Equipamentos e Material 
Permanente

R$ 1,00 2.000 - - -

Principais serviços e ou produtos

0004 Manter o Programa �Convivência Familiar e 
Fortalecimento de Vínculos� 

Outros 
Produtos 

    

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 do presente decreto, o montante 

das despesas e parte das metas físicas programadas para o exercício de 2018 nas atividades orçamentárias estabelecida no 

Anexo V da Lei nº. 4.570, de 29/06/2017, da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2018, ficam re-programadas na forma abaixo 

descrita: 

ORGÃO: 07.00 � SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 

PRINCIPAIS METAS

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO UNIDADE 2018

04 UNIDADE: FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E AO
ADOLESCENTE 
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08 FUNÇÃO: ASSISTÊNCIA SOCIAL

243 SUBFUNÇÃO: ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

0036 PROGRAMA: PRIORIZAÇÃO DOS DIREITOS DA INFANCIA E 
ADOLESCENCIA  

6.004 Atividade: Manutenção dos Programas �Crescer em Família� e
�Aprimoramento do Acolhimento Institucional� 
Fonte de Recurso 833 � Valor Suplem.

4.4.90.52.00 � Equipamentos e Material Permanente R$ 1,00 2.000 -

Principais serviços e ou produtos -

0004 Manter o Programa �Convivência Familiar e Fortalecimento de 
Vínculos� 

Outros Produtos  

Houve aumento da meta física - 

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

Arapongas, 25 de abril de 2018. 

LUIZ OQUENDO GARCIA 

Secretário Municipal de Finanças 

SERGIO ONOFRE DA SILVA 

Prefeito 
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Secretaria Municipal de Administração 
Diretoria de Recursos Humanos 

PORTARIA nº. 186/18, de 20 de abril de 2018. 

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA, Prefeito do Município de Arapongas, Estado do 
Paraná, no uso de suas atribuições legais, à vista da solicitação nº. 266/18, da EDUCAÇÃO; 

R E S O L V E: 

Art. 1º - DISPENSAR, a Profissional do Magistério abaixo relacionada, da 
incumbência de prestar serviços em Jornada Suplementar, proporcional ao número de 20 
(vinte) horas estendidas e calculadas com base no vencimento do nível inicial da classe em 
que se encontra posicionada, conforme segue: 

Matrícula Nome Classe Local Portaria 
Designação 

Data da 
Dispensa 

52469/1 Roseli Dias Rodrigues C Escola Municipal 
Profª Heloiza 
M.V.P.C. 
Giancristófaro 

081/18, de 
20/02/18 

19/04/18 

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

Arapongas, 20 de abril de 2018.

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA 
Prefeito

PAULO VALÉRIO 
Secretário Municipal de Educação

PPRREEFFEEIITTUURRAA DDOO MMUUNNIICCÍÍPPIIOO DDEE AARRAAPPOONNGGAASS
Estado do Paraná 
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Secretaria Municipal de Administração 
Diretoria de Recursos Humanos 

PORTARIA nº. 188/18, de 23 de abril de 2018. 

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA, Prefeito do Município de Arapongas, Estado do 
Paraná, no uso de suas atribuições legais, à vista da solicitação nº. 500/18, da EDUCAÇÃO; 

R E S O L V E: 

Art. 1º - DISPENSAR, a Profissional do Magistério abaixo relacionada, da 
incumbência de prestar serviços em Jornada Suplementar, proporcional ao número de 20 
(vinte) horas estendidas e calculadas com base no vencimento do nível inicial da classe em 
que se encontra posicionada, conforme segue: 

Matrícula Nome Classe Local Portaria 
Designação 

Data da 
Dispensa 

1197576/1 Rafaela Carolina Garcia C Escola Municipal 
Antonica G. Franciosi 

139/18, de 
23/03/18 

20/04/18 

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

Arapongas, 23 de abril de 2018.

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA 
Prefeito

PAULO VALÉRIO 
Secretário Municipal de Educação

PPRREEFFEEIITTUURRAA DDOO MMUUNNIICCÍÍPPIIOO DDEE AARRAAPPOONNGGAASS
Estado do Paraná 
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