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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS
ESTADO DO PARANÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE CREDENCIAMENTO

CHAMAMENTO PÚBLICO N.° 009/2018
INEXIGIBILIDADE Nº 024/2018

Comunicamos que se encontra à disposição dos
interessados EDITAL DE CREDENCIAMENTO/
CHAMAMENTO PÚBLICO N.° 009/2018 que tem como
objeto o Credenciamento de pessoas jurídicas da área
da saúde, para atuarem em plantões médicos presenciais
por hora nas UBSs e PSF, 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 09h00min 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, no período de 06/12/2018 a 31/
12/2019, 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) 3902-1255.

Arapongas, 05 de dezembro de 2018.

CRISTIANE FRANCO
Presidente da Comissão

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS - PR
AVISO DE LICITAÇÃO

EDITAL DE PREGÃO Nº 139/2018

Objeto: Aquisição de veículos (tipo micro-onibus e
hatch), em atendimento a Secretaria Municipal de
Assistência Social - SEMAS, conforme especificações
e anexos constantes no respectivo Edital. Encerramento
do recebimento dos envelopes até 14h15min do dia 18
de Dezembro de 2018 e abertos a partir das 14h30min,
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, 05 de dezembro de 2018.

VALDINEI JULIANO PEREIRA
Pregoeiro Municipal

 EXTRA I

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS -
PR

AVISO DE LICITAÇÃO
EDITAL DE PREGÃO Nº 140/2018

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS futura aquisição de
poste de concreto a serem utilizados no Projeto do
Cidade Digital, em atendimento a Diretoria de Tecnologia
da Informação - DTI, SEMAD, conforme especificações
e anexos constantes no respectivo Edital. Encerramento
do recebimento dos envelopes até 09h15min do dia 19
de Dezembro 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, 05 de dezembro de 2018.

IVANA YUMI SAITO PEREIRA
Pregoeira Municipal

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS -
PR

AVISO DE LICITAÇÃO
EDITAL DE PREGÃO Nº 141/2018

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS futura aquisição de
poste de concreto a serem utilizados no Projeto do
Cidade Digital, em atendimento a Diretoria de Tecnologia
da Informação - DTI, SEMAD, conforme especificações
e anexos constantes no respectivo Edital. Encerramento
do recebimento dos envelopes até 09h15min do dia 19
de Dezembro 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, 05 de dezembro de 2018.

IVANA YUMI SAITO PEREIRA
Pregoeira Municipal

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS -
PR

AVISO DE LICITAÇÃO
EDITAL DE PREGÃO Nº 142/2018

Objeto: Registro de Preços para futura aquisição de
material esportivo, em atendimento a Secretaria
Municipal de Esporte, conforme especificações e anexos
constantes no respectivo Edital. Encerramento do
recebimento dos envelopes até 13h15min do dia 20 de
Dezembro de 2018 e abertos a partir das 13h30min, do
mesmo dia, no mesmo local. O edital completo poderá
ser obtido em sua integra no site: http://
www.arapongas.pr.gov.br/licitacao.

Arapongas, 05 de dezembro de 2018.

VALDINEI JULIANO PEREIRA
Pregoeiro Municipal

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS
ESTADO DO PARANÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
COMUNICADO E CONVOCAÇÃO – PREGÃO 115/

2018

O PREGOEIRO MUNIICIPAL, APÓS receber da
Secretaria Municipal de Educação, laudo de aprovação
das Amostras apresentada pela empresa classificada em
2º lugar – VESTISUL INDUSTRIA E COMÉRCIO EIRELI
– CNPJ 09.411.384/0001-00, referente ao Pregão
Presencial n° 115/2018 – R.P. para futura e eventual
aquisição de uniformes destinados aos alunos da rede
pública municipal, em atendimento a Secretaria Municipal
de Educação, CONVOCA a classificada em 2° lugar, para
sessão de abertura dos documentos de habilitação e
negociação nos termos do Artigo 4, XII da Lei Federal
10.520/2002, no dia 10/12/2018 às 14:00 horas, na Gerencia
de Licitações.

Arapongas, 05 de Dezembro de 2018.

VALDINEI JULIANO PEREIRA
Pregoeiro Municipal
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DECRETO Nº 894/18, DE 30 DE NOVEMBRO DE
2018

Dispõe sobre alterações no Decreto Municipal nº 045/
10, de 02 de fevereiro de 2010, que regulamenta a Lei
Complementar Municipal nº 002/2009, em face das
publicações da Lei Complementar nº 019, de 31 de
outubro de 2018.

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA, Prefeito do Município de
Arapongas, no uso das atribuições que lhe são
conferidas por lei;

D E C R E T A:
Art. 1o - Fica alterada a redação do caput e acrescidos
os §§ 1º e 2º ao artigo 15, do Decreto nº 045/10, de 02 de
fevereiro de 2010, passando referidos dispositivos a
vigorarem com a seguinte redação:

Art. 15. - A base de cálculo do imposto incidente sobre
os serviços de construção civil, à exceção do disposto
nos parágrafos deste artigo, é o preço total do serviço,
sendo vedado o abatimento de quaisquer
subempreitadas porventura contratadas.
§1º. Não se inclui na base de cálculo do ISSQN incidentes
nos subitens 7.02 e 7.05 da Lista de Serviços o valor dos
materiais fornecidos pelo prestador de serviços e
efetivamente incorporados na obra.
§2º. Especificamente em relação aos subitens 7.02 e 7.05,
não será tributado pelo ISSQN o fornecimento de
mercadorias, desde que produzidas pelo prestador do
serviço fora do local da prestação, que ficam sujeitas ao
ICMS.

Art. 2º - Ficam acrescidos ao Decreto nº 045/10, de 02 de
fevereiro de 2010, os artigos 15A, 15B, 15C, 15D e 15E,
os quais vigorarão com a seguinte redação:

Art. 15A. Para os efeitos do disposto no § 1º do artigo
anterior quando os serviços previstos nos subitens 7.02
e 7.05, forem executados, comprovadamente, através de
empreitada global, cujos materiais sejam fornecidos pelo
prestador de serviços e efetivamente incorporados à
obra executada:
§1º. Os serviços de construção civil previstos nos
subitens 7.02 e 7.05 serão admitidos o desconto na base
de cálculo do imposto referente ao abatimento de
materiais de até 50% (cinquenta por cento) do valor total
de cada nota fiscal de serviços, sendo dispensada a
comprovação do valor abatido, desde que o prestador
efetue, mensalmente, a escrituração fiscal exigida no
sistema eletrônico de dados em relação aos serviços
prestados.
§2º. O prestador de serviços sujeito ao disposto no
inciso I deste artigo deverá efetuar, até o dia 20 do mês
subsequente ao da prestação de serviços, a escrituração
pertinente no sistema eletrônico de dados em relação
aos serviços prestados, e ao abatimento referente ao
material fornecido, respeitados os limites constantes do
inciso I deste artigo, para efeito de apropriação dos
respectivos valores pelo tomador responsável, nos
casos cabíveis.

§3º. A obrigação acessória prevista no parágrafo anterior
também será exigida nos casos em que o prestador de
serviços for sujeito ao recolhimento do imposto.
§4º. O prestador de serviços, sujeito ao disposto nos
incisos I deste artigo, deverá indicar, no corpo da nota
fiscal de serviços emitida, a descrição detalhada do
serviço executado, de acordo com o constante nos
subitens 7.02 e 7.05 da Lista de Serviços, bem como a
menção de que se trata de prestação de serviços com
fornecimento de materiais a serem efetivamente
incorporados à obra executada.
§5º. Verificado, a qualquer tempo, que o prestador de
serviços de que trata o parágrafo anterior utilizou-se de
informação ou declaração falsa ou inverídica, o imposto
devido será exigido integralmente, juntamente com os
acréscimos devidos e multas aplicáveis, sem prejuízo
da responsabilidade solidária do respectivo tomador de
serviços, nos casos cabíveis.

Art. 15B. O prestador de serviços, mediante opção
expressa, poderá ultrapassar o limite percentual de
abatimento de materiais fixado no §1º, do artigo anterior,
desde que comprove, mensalmente, o montante dos
materiais efetivamente aplicados na obra.
§1º. A opção expressa de que trata o caput deste artigo
será efetuada nos termos do art. 15C deste decreto, por
intermédio do sistema eletrônico, e será válida para todo
o período de execução de uma mesma obra,
independentemente do montante dos materiais
aplicados.
§2º. Nos casos de opção pela forma de abatimento de
materiais constante do caput deste artigo, o prestador
de serviços deverá efetuar, até o dia 20 do mês
subsequente à prestação de serviços, a escrituração
pertinente no sistema eletrônico de dados em relação
aos serviços prestados e aos valores individualizados
dos materiais fornecidos, para efeito de apropriação dos
respectivos valores pelo tomador responsável, nos
casos cabíveis.
§3º. A obrigação acessória prevista no parágrafo anterior
também será exigida nos casos em que o prestador de
serviços for sujeito ao recolhimento do imposto.
§4º. Efetuada a opção prevista no § 1º deste artigo, ficará
vedada a utilização do desconto de que tratam o § 1º do
artigo anterior, devendo o prestador de serviços, para
fins de cálculo do imposto devido, relacionar na
escrituração fiscal, em cada mês, os dados de cada nota
fiscal de material, separadamente.
Art. 15C. Quando da execução de serviços de
construção civil no Município de Arapongas será
exigido o cadastramento da respectiva obra no sistema
eletrônico de dados, na forma seguinte:
I - Pelo prestador de serviços;
II - Pelo tomador de serviços, quando o prestador deixar
de cumprir a obrigação de que trata o deste artigo.
§1º. No ato do cadastramento, nos casos previstos no §
1º, do artigo 15-A, o prestador deverá declarar a forma
de abatimento de materiais, em se tratando de empreitada
global.
§2º. No caso de cadastramento da obra por parte do
tomador de serviços, este deverá informar aos
prestadores contratados, o código da obra cadastrada
para que estes, quando do acesso à respectiva

escrituração de serviços prestados, declarem a forma
de abatimento de materiais, em se tratando de empreitada
global.
§3º. A forma de abatimento declarada pelo prestador
prevalecerá para todo o período em que perdurar a obra.
§4º. Considera-se empreitada global, para os fins deste
Decreto, a prestação de serviços constantes nos
subitens 7.02 e 7.05 da Lista de Serviços, desde que o
prestador forneça, por sua conta, a mão de obra e os
materiais a serem efetivamente incorporados à obra
executada.
§5.º Em se tratando de prestação de serviços
exclusivamente de mão de obra, em que o prestador não
forneça materiais a ser efetivamente incorporada à obra
executada, a base de cálculo do imposto será o preço do
serviço, não se aplicando o desconto de que tratam os
artigos 15A e 15B deste Decreto.

Art. 15D. Sem prejuízo das demais formalidades previstas
neste decreto, nos casos de opção pelo abatimento de
materiais de que trata o art. 15B, somente será permitida
a dedução quando houver a devida comprovação dos
materiais fornecidos mediante a apresentação, quando
exigidos pela Administração Fazendária, da
documentação fiscal, com identificação completa da obra
onde foram aplicados, bem como fazendo constar,
obrigatoriamente, no ato da emissão da nota fiscal de
serviços:
I - o endereço completo da obra a que corresponde o
documento fiscal, citando o nome da rua, número, bairro
e o nome do condomínio, quando for o caso;
II - se a obra está sendo executada por empreitada global
e o número do cadastro fornecido pelo sistema eletrônico
de dados de que trata o art. 15 C deste Decreto
§1º. As deduções admitidas na prestação dos serviços
previstos nos subitens 7.02 e 7.05 constantes na Lista
de Serviços excluem os materiais que não se incorporam
às obras executadas, dentre outros:
a) madeiras e ferragens para barracão da obra, escoras,
andaimes, tapumes, torres e formas;
b) ferramentas, máquinas, aparelhos e equipamentos;
c) os adquiridos para a formação de estoque ou
armazenados fora dos canteiros de obra, antes de sua
efetiva utilização;
d) pregos, lixas, brocas e semelhantes;
e) água, energia elétrica, telefone;
f) combustíveis e lubrificantes;
g) uniformes, botinas, roupas, equipamentos de
proteção, refeições, etc.
§2º. Para a apuração do imposto devido nos moldes
previstos no art. 15B, relativamente a cada obra, não
serão aceitas;
I - nota fiscal de serviços que contenha emendas, rasuras
ou adulterações;
II - nota fiscal de material ou de remessa ou
movimentação de materiais que contenham emendas,
rasuras ou adulterações.
III - nota fiscal ou documento de recolhimento do
imposto em desacordo com os modelos e padrões
previstos na legislação;
IV - nota fiscal de serviços que não contenha as
informações previstas no inciso I do “caput” deste
artigo;
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V - nota fiscal de aquisição de materiais, inclusive nota
fiscal de remessa ou movimentação de materiais, em
desacordo com o período da obra ou sem a identificação
completa da obra que os incorporou, com rua, número,
bairro e o nome do condomínio, acaso devido;
VI - nota fiscal de aquisição de materiais de terceiros e
entregues no local da execução de serviços, quando
não se tratar de primeira via do documento;
VII - nota fiscal de remessa ou movimentação de materiais
quando não acompanhada da correspondente nota fiscal
de compra para confrontação de preços, bem como
escrituração contábil compatível.
VIII - nota fiscal de remessa ou movimentação de
mercadorias, nos casos de serviços de concretagem,
que não contenham a identificação da nota fiscal de
serviços a que se referem.
§3º. As exigências previstas nos incisos I, III e IV do
parágrafo anterior também serão obrigatórias nos casos
de abatimento de materiais na forma de desconto de que
trata o art. 15 A.

Art.15E. Para todas as formas de abatimento de material
previstas nos art. 15A e 15B, quando a responsabilidade
legal pela retenção e recolhimento do ISSQN recair sobre
o tomador de serviços, no caso de o prestador não
efetuar a escrituração na forma exigida em relação aos
serviços próprios prestados e materiais aplicados na
obra, o imposto deverá ser retido pelo valor total, sem
qualquer dedução.
§1º. O sistema eletrônico de dados disponibilizará meios
para que o tomador de serviços, de que trata o caput
deste artigo, tenha acesso aos valores declarados pelo
prestador de serviços, para fins da correta retenção do
imposto devido, nos casos cabíveis.
§2º. Nos casos em que o prestador de serviços estiver
sujeito ao recolhimento do imposto, também será exigido
o correto cumprimento das obrigações de que trata o
caput deste artigo, sob pena do ISSQN ser exigido
integralmente, sem qualquer abatimento de materiais,
juntamente com os acréscimos devidos e multas
aplicáveis.

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

Arapongas, 30 de novembro de 2018.

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA
Prefeito

ROGÉRIO TRINDADE
Secretário Municipal de Finanças

DECRETO Nº 895/18, DE 30 DE NOVEMBRO DE
2018

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

D E C R E T A:
Art. 1º - Fica autorizado nos termos da Lei sob nº 3.590,
de 05 de janeiro de 2009, o DESMEMBRAMENTO do
Lote de terras sob nº 2/3-C-REM, com área de 13.474,32
m², situado na Gleba Pirapó, neste Município e Comarca,
de propriedade de ALTEMIR MIGLIORINI, matriculado
sob nº 39.871, do 2º Serviço Registral desta Comarca de
Arapongas – Paraná, em 02 (dois) novos Lotes, sob nºs:
lote nº 2/3-C-REM, com área de 4.447,56 m² e lote nº 2/3-
C-2, com área de 9.026,76 m², em conformidade com
projetos e memoriais descritivos inclusos ao processo
nº 028259/2018.

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

Arapongas, 30 de novembro de 2018.

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA
Prefeito

JAIR MILANI
Sec. Mun. de Obras Transportes

e Desenvolvimento Urbano

DECRETO Nº 896/18, DE 30 DE NOVEMBRO DE
2018

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

D E C R E T A:
Art. 1º - Fica autorizado nos termos da Lei sob nº 3.590,
de 05 de janeiro de 2009, o DESMEMBRAMENTO do
Lote de terras sob nº 1/B-9, com área de 385,06 m², situado
no Jardim Bandeirantes – Gleba Patrimônio Arapongas,
neste Município e Comarca, de propriedade de
CONSTRUTORA E INCORPORADORA COELHO
LTDA, matriculado sob nº 42.759, do 2º Serviço Registral
desta Comarca de Arapongas – Paraná, em 02 (dois)
novos Lotes, sob nºs: lote nº 1/B-9, com área de 214,40
m² e lote nº 1/B-9-A, com área de 170,66 m², em
conformidade com projetos e memoriais descritivos
inclusos ao processo nº 030148/2018.

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

Arapongas, 30 de novembro de 2018.

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA
Prefeito

JAIR MILANI
Sec. Mun. de Obras Transportes

e Desenvolvimento Urbano

DECRETO Nº 897/18, DE 30 DE NOVEMBRO DE
2018

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

D E C R E T A:
Art. 1º - Fica autorizado nos termos da Lei sob nº 3.590,
de 05 de janeiro de 2009, o DESMEMBRAMENTO do
Lote de terras sob nº 46/D/E, com área de 6,65 Alqs.
Ptas., ou seja, 160.930,00 m², situado na Gleba Pirapó,
neste Município e Comarca, de propriedade de PEDRO
CAPOZZE E OUTROS, matriculado sob nº 4.151, do 2º
Serviço Registral desta Comarca de Arapongas – Paraná,
em 03 (três) novos Lotes, sob nºs: lote nº 46/D/E, com
área de 3,325 Alqs. Ptas., ou seja, 80.465,00 m², lote nº
46/d/e-1, com área de 1,6625 Alqs. Ptas., ou seja, 40.232,50
m²  e lote nº 46/D/E-2, com área de 1,6625 Alqs. Ptas., ou
seja, 40.232,50 m², em conformidade com projetos e
memoriais descritivos inclusos ao processo nº 029822/
2018.

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

Arapongas, 30 de novembro de 2018.

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA
Prefeito

JAIR MILANI
Sec. Mun. de Obras Transportes

e Desenvolvimento Urbano

DECRETO Nº 905/18, DE 03 DE DEZEMBRO DE
2018

Institui o programa municipal de fomento ao
desenvolvimento socioeconômico local e regional
denominado “DESENVOLVE ARAPONGAS”.

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA, Prefeito do Município de
Arapongas, Estado do Paraná, no uso de suas
atribuições legais:
- Considerando que a Lei Complementar n° 123/2006
trouxe em seus dispositivos uma série de instrumentos
para o fortalecimento da economia local e regional,
assegurando normas gerais relativas ao tratamento
diferenciado e favorecido a ser dispensado às
microempresas e empresas de pequeno porte.
- Considerando que o incentivo ao desenvolvimento
dos micro, pequenos e médios agentes econômicos é
uma das principais ações estratégicas para
implementação da Política Municipal de
Desenvolvimento Econômico, nos termos da Lei
Municipal n° 4.635, de 13 de dezembro de 2017.
- Considerando que o Município, em conjunto com
outras instituições governamentais ou não
governamentais, deverá criar programas específicos para
o desenvolvimento das microempresas e para as
empresas de pequeno porte sediadas no Município.
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- Considerando que a Administração Pública Municipal,
como forma de estimular a criação de novas micro e
pequenas empresas no município e promover o seu
desenvolvimento, incentivará a criação de programas
específicos de atração de novas empresas de forma
direta ou em parceria com outras entidades públicas ou
privadas

D E C R E T A:
Art. 1° - Fica instituído, nos termos deste Decreto o
programa municipal de fomento ao desenvolvimento
socioeconômico local e regional, denominado
DESENVOLVE ARAPONGAS, com o objetivo de garantir
a promoção de acesso ao mercado de micro e pequenas
empresas e microempreendedores individuais, sediados
no Município de Arapongas e Região nos termos da Lei
Complementar Federal n° 123, de 14 de dezembro de
2006, da Lei Municipal n° 4.635, de 13 de dezembro de
2017 e a Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993.
§ 1º Para os fins do disposto nesta lei serão utilizadas as
expressões “Pequena Empresa” para se referir à
Microempresa e à Empresa de Pequeno Porte, e “MEI”
para se referir ao Micro Empreendedor Individual.
§2º Os tratamentos diferenciados e benefícios
estabelecidos nesta Lei e em suas regulamentações
serão aplicados, no que couber, às pessoas físicas
declaradas como MEI, durante as prestações de
serviços, eventuais ou permanentes.

SEÇÃO I
DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 2º - Nas contratações públicas de bens, serviços e
obras, deverá ser concedido tratamento diferenciado e
favorecido e diferenciado e simplificado para as
microempresas e empresas de pequeno porte,
objetivando:
I - a promoção do desenvolvimento econômico e social
no âmbito municipal e regional~
II - ampliação da eficiência das políticas públicas~
III - o incentivo à inovação tecnológica~
IV - o fomento do desenvolvimento local, através do
apoio aos arranjos produtivos locais (APLs) e
associativismo~ e,
V - estimular o uso do poder de compra do Município,
articulando diversos fatores e agentes, em uma ação
integrada e abrangente, promovendo assim o
desenvolvimento socioeconômico de Arapongas e
Região.
§1º. Subordinam-se ao disposto neste Decreto, além dos
órgãos da administração pública municipal direta e
indireta, as autarquias e fundações públicas.
§2º. Para os efeitos do disposto neste Decreto,
considerasse:
I - local ou municipal: o limite geográfico do município~
II - regional: uma das alternativas a seguir, de
conformidade com o que dispuser o instrumento
convocatório:
a) o âmbito dos municípios constituintes da
mesorregião e/ou da microrregião geográfica a que
pertence o próprio Município, definida pelo IBGE e/ou
IPARDES para o Paraná~

b) o âmbito dos municípios, dentro do Estado,
existentes dentro de um raio de distância definido no
instrumento convocatório, em quilômetros, superior aos
limites geográficos do próprio Município, desde que
justificado;
c) outro critério superior aos limites geográficos
do próprio Município, dentro do Estado, desde que
justificado.
§3º. A eleição do critério de regionalização do certame
considerará as especificidades de cada objeto licitado e
o respectivo mercado fornecedor, cabendo ao órgão/
entidade licitante motivar nos autos do respectivo
processo licitatório os parâmetros utilizados na
delimitação da região.

Art. 3º - Sem prejuízo da economicidade, as compras de
bens e serviços por parte dos órgãos da Administração
Direta do Município, suas autarquias e fundações,
sociedades de economia mista, empresas públicas e
demais entidades de direito privado controladas, direta
ou indiretamente, pelo Município, deverão ser
planejadas de forma a possibilitar a mais ampla
participação de microempresas e empresas de pequeno
porte locais ou regionais, ainda que por intermédio de
consórcios ou cooperativas.
§1º. Para os efeitos deste artigo poderá ser utilizada a
licitação por item/lote.
§2º. Considera-se licitação por item aquela destinada à
aquisição de diversos bens ou à contratação de serviços
pela Administração, quando estes bens ou serviços
sejam divisíveis e possam ser adjudicados a licitantes
distintos.
§3º. Na impossibilidade de atendimento do disposto no
“caput”, em decorrência da natureza do produto, da
inexistência na região de, pelo menos, 3 (três)
fornecedores considerados de pequeno e médio porte,
da exigência de qualidade específica, do risco de
fornecimento considerado alto ou qualquer outro
aspecto impeditivo da participação de microempresas
ou empresas de pequeno e médio porte, essa
circunstância deverá, obrigatoriamente, ser justificada
no processo.

Art. 4º - Para a ampliação da participação das
microempresas e empresas de pequeno porte nas
licitações, os órgãos ou entidades contratantes deverão:
I - estabelecer e divulgar um planejamento anual
das contratações públicas a serem realizadas, com a
estimativa de quantitativo baseada no histórico anterior
e de data previsível das contratações no sítio oficial do
município, em murais públicos, jornais ou outras formas
de divulgação~
II - instituir cadastro próprio, de livre acesso, e
mantê-lo atualizado com as especificações técnicas dos
bens e serviços contratados, de modo a orientar as
microempresas e empresas de pequeno porte para que
adequem os seus processos produtivos~
III - instituir cadastro próprio, de livre acesso, e
mantê-lo atualizado para identificar as microempresas e
empresas de pequeno porte sediadas regionalmente,
com as respectivas linhas de fornecimento, de modo a
possibilitar a notificação das licitações e facilitar a
formação de parcerias e subcontratações~

IV - não utilizar, na definição do objeto da
contratação, especificações que restrinjam
injustificadamente a participação das microempresas e
empresas de pequeno porte sediadas localmente ou na
região~
V - capacitar e sensibilizar os servidores,
empresários, entidades e sociedade sobre o presente
Programa, bem como orientar os micro e pequenos
empresários locais através de cartilhas, atendimentos
referenciais e a criação de uma central telefônica
exclusiva para o esclarecimento de dúvidas e
disponibilização de informações~
VI - promover a padronização e a divulgação de
modelos de editais, termos de referência e demais
documentos licitatórios~
VII - desenvolver propostas/projetos de
modernização, celeridade e desburocratização dos
processos licitatórios~
VIII- instituir um selo de pagamento diferenciado às
micro e pequenas empresas de Arapongas e região, com
prazos de no máximo 20 dias, contados a partir do
recebimento definitivo da nota fiscal, assegurando,
assim, celeridade no pagamento dos fornecedores~
IX - priorizar a utilização de pregão na modalidade
presencial na aquisição de bens ou serviços comuns,
que envolvam produtos de pequenas e médias empresas
ou, de produtores rurais estabelecidos na região, como
política pública de incentivo e promoção do
desenvolvimento local e regional.
Parágrafo Único. Para fins de instituição do selo de que
trata o inciso VIII, deverão ser observadas as
especificações técnicas previstas no Anexo Único, bem
como determinada a imediata prioridade de tramitação
nos processos de pagamento de fornecedores das micro
e pequenas empresas locais.

Art. 5º - As necessidades de compras de gêneros
alimentícios perecíveis e outros produtos perecíveis, por
parte dos órgãos da Administração Direta do Município,
suas autarquias e fundações, serão preferencialmente
adequadas à oferta de produtores locais ou regionais.
§1º. As compras deverão, sempre que possível, ser
subdivididas em tantas parcelas quantas necessárias,
para aproveitar as peculiaridades do mercado, visando
à economicidade.
§2º. A aquisição, salvo razões preponderantes,
devidamente justificadas, deverá ser planejada de forma
a considerar a capacidade produtiva dos fornecedores
locais ou regionais, a disponibilidade de produtos
frescos e a facilidade de entrega nos locais de consumo,
de forma a evitar custos com transporte e armazenamento.

Art. 6º - Nas aquisições de bens ou serviços comuns na
modalidade pregão, que envolvam produtos de
pequenas empresas ou de produtores rurais,
estabelecidos na região, salvo razões fundamentadas,
deverá ser dada preferência pela utilização do pregão
presencial.
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Art. 7º - Nos procedimentos de licitação, deverá ser dada
a mais ampla divulgação aos editais, inclusive junto às
entidades de apoio e representação das microempresas
e das pequenas empresas para divulgação em seus
veículos de comunicação.

Art. 8º - Para os fins do artigo anterior, os órgãos
responsáveis pela licitação poderão celebrar parcerias
com entidades e organizações da sociedade civil para
divulgação das licitações, através do Escritório de
Compras Públicas municipais via acordo de cooperação
técnica.

SEÇÃO II
DO TRATAMENTO DIFERENCIADO E FAVORECIDO
ÀS MICROEMPRESAS E
EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

Art. 9º - Nas contratações públicas da Administração
Direta e Indireta Municipal poderá ser concedido
tratamento diferenciado e simplificado para as
microempresas e empresas de pequeno e médio porte
objetivando a promoção do desenvolvimento econômico
e social no âmbito municipal e regional.
Parágrafo Único. Os benefícios referidos nesta Seção
poderão, justificadamente, estabelecer a prioridade de
contratação para as microempresas e empresas de
pequeno porte sediadas local ou regionalmente, até o
limite de 10% (dez por cento) do melhor preço válido.

Art. 10 - Nos termos da Lei Complementar 123/2006,
havendo alguma restrição na comprovação da
regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 5 (cinco)
dias úteis, prorrogáveis por igual período, a critério da
Administração Pública, cujo termo inicial corresponderá
ao momento em que o proponente for declarado o
vencedor do certame, para a regularização da
documentação, pagamento ou parcelamento do débito,
e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas
com efeito de certidão negativa.

Subseção I
Da Preferência À MPE Em Caso De Empate

Art. 11 - Nas licitações será assegurado, como critério
de desempate, preferência de contratação para as
microempresas e empresas de pequeno porte.
§1º. Entende-se por empate aquelas situações em que
as ofertas apresentadas pelas microempresas e empresas
de pequeno porte sejam iguais ou até dez por centos
superiores ao menor preço.
§2º Na modalidade de pregão, o intervalo percentual
estabelecido no § 1º será de até cinco por cento superior
ao menor preço.
§3º. O disposto neste artigo somente se aplicará quando
a melhor oferta válida não tiver sido apresentada por
microempresa ou empresa de pequeno porte.
§4º. A preferência de que trata este artigo será concedida
da seguinte forma:
I - ocorrendo o empate, a microempresa ou
empresa de pequeno porte melhor classificada será
convocada a apresentar proposta de preço inferior
àquela considerada vencedora do certame~

II - na hipótese da não contratação da
microempresa ou empresa de pequeno porte, com base
no inciso I, serão convocadas as remanescentes que
porventura se enquadrem em situação de empate, na
ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito~
e
III - no caso de equivalência dos valores
apresentados pelas microempresas e empresas de
pequeno porte que se encontram em situação de empate,
será realizado sorteio entre elas para que se identifique
aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.
§5º. Não se aplica o sorteio referido no inciso III do
parágrafo anterior quando, por sua natureza, o
procedimento não admitir o empate real, como acontece
na fase de lances do pregão, em que os lances
equivalentes não são considerados iguais, sendo
classificados conforme a ordem de apresentação pelos
licitantes.
§6º. No caso do pregão, após o encerramento dos lances,
a microempresa ou empresa de pequeno porte melhor
classificada será convocada para apresentar nova
proposta no prazo máximo de cinco minutos por item/
lote em situação de empate, sob pena de preclusão do
direito.
§7º. Nas demais modalidades de licitação, o prazo para
os licitantes apresentarem nova proposta deverá ser
estabelecido pelo órgão ou entidade contratante, e estar
previsto no instrumento convocatório.

Art. 12 - Os órgãos e entidades contratantes deverão
realizar processo licitatório destinado exclusivamente à
participação de microempresas e empresas de pequeno
porte nos itens de contratação cujo valor seja de até R$
80.000,00, nos termos do Art. 48, I da Lei Complementar
nº 123/2006, até a existência de outro entendimento
proveniente de órgãos fiscalizadores, executivos que
afetem a aplicação deste critério.
Parágrafo Único. Não se aplica o disposto neste artigo
quando ocorrerem situações previstas no Art. 49 da Lei
Complementar nº 123/2006.

Subseção II
Da Subcontratação De MPE

Art. 13 - Nas licitações para contratação de serviços e
obras, o instrumento convocatório e o instrumento
contratual poderão exigir a subcontratação de
microempresas ou empresas de pequeno porte, sob pena
de rescisão contratual, sem prejuízo das sanções legais,
determinando:
I - o percentual mínimo a ser subcontratado e o
percentual máximo admitido, facultada à empresa a
subcontratação em limites superiores, sendo vedada a
subcontratação completa da contratação~
II - prazo para o contratado apresentar o plano e
documentos da subcontratação e a documentação de
regularidade fiscal, trabalhista e certidão negativa de
falência e recuperação judicial das microempresas e
empresas de pequeno porte subcontratadas, bem como
ao longo da vigência contratual, sob pena de rescisão
contratual, sem prejuízo das sanções cabíveis. A
documentação será apresentada ao gestor do contrato
a qual fará apenso ao contrato original;

III - que as microempresas e empresas de pequeno
porte a serem subcontratadas deverão ser estabelecidas
no Município ou Região, dando-se preferência àquelas
estabelecidas no Município~
IV - que a empresa contratada comprometesse a
substituir a subcontratada, no prazo máximo de trinta
dias, na hipótese de extinção da subcontratação,
mantendo o percentual originalmente subcontratado até
a sua execução total, notificando o órgão ou entidade
contratante, sob pena de rescisão, sem prejuízo das
sanções cabíveis, ou demonstrar a inviabilidade da
substituição, hipótese em que ficará responsável pela
execução da parcela originalmente subcontratada~ e,
V - que a empresa contratada responsabilizasse
pela padronização, compatibilidade, gerenciamento
centralizado e qualidade da subcontratação.
§1º. Deverá constar ainda do instrumento convocatório
que a exigência de subcontratação não será aplicável
quando o licitante for:
I - microempresa ou empresa de pequeno porte~
II - consórcio composto em sua totalidade por
microempresas e empresas de pequeno porte, respeitado
o disposto no art. 33 da Lei nº 8.666, de 1993~ e
III - consórcio composto parcialmente por
microempresas ou empresas de pequeno porte com
participação igual ou superior ao percentual exigido de
subcontratação.
§2º. Não se admite a exigência de subcontratação:
I - para o fornecimento de bens, exceto quando
estiver vinculado à prestação de serviços acessórios~
II - quando for inviável, sob o aspecto técnico~
III - quando representar prejuízo ao conjunto ou
complexo do objeto a ser contratado, de forma
devidamente justificada no instrumento convocatório.
§3º. O disposto no inciso II do caput deste artigo deverá
ser comprovado e justificado no edital, quando a
modalidade de licitação for pregão, ou no momento da
habilitação nas demais modalidades.
§ 4º. Não deverá ser exigida a subcontratação quando
esta for inviável, não for vantajosa para a administração
pública, representar prejuízo ao conjunto ou complexo
do objeto a ser contratado, devidamente justificada, ou
de parcelas de maior relevância técnica, assim definidas
no instrumento convocatório.

Subseção III
Da Aquisição de Bens, Serviços e Obras de Natureza
Divisível

Art. 14 - Nas licitações para a aquisição de bens de
natureza divisível, e desde que não haja prejuízo para o
conjunto ou complexo do objeto, os órgãos e entidades
contratantes reservarão cota de até 25% (vinte e cinco
por cento) do objeto, para a contratação de
microempresas e empresas de pequeno porte.
§1º. Para aplicação da cota reservada, o objeto poderá
ser subdividido em itens, sendo:
I - um com o limite máximo percentual de 25%
para a cota reservada, destinado exclusivamente às
microempresas e empresas de pequeno porte,
admitindo-se a divisão da cota reservada em múltiplas
cotas, objetivando-se a ampliação da competitividade,
desde que a soma dos percentuais de cada cota em
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relação ao total do objeto não ultrapasse a 25% (vinte e
cinco por cento)~
II - outro, com o percentual complementar
destinado ao mercado geral.
§2º. O disposto neste artigo não impede a participação
da microempresa ou empresa de pequeno porte na
disputa pela totalidade do objeto.
§3º. O instrumento convocatório deverá prever que, não
havendo vencedor para a cota reservada, esta poderá
ser adjudicada ao vencedor da cota principal, ou, diante
de sua recusa, aos licitantes remanescentes, desde que
pratiquem o preço do primeiro colocado.
§4º. Se a mesma empresa vencer a cota reservada e a
cota principal, a contratação da cota reservada deverá
ocorrer pelo preço da cota principal, caso este tenha
sido menor do que o obtido na cota reservada.
§5º. Aplica-se o disposto no caput sempre que houver,
local ou regionalmente, o mínimo de 3 (três) fornecedores
competitivos enquadrados como microempresa ou
empresa de pequeno porte e que atendam às exigências
constantes do instrumento convocatório.
§6º. Admite-se a divisão da cota reservada em múltiplas
cotas, objetivando-se a ampliação da competitividade,
desde que a soma dos percentuais de cada cota em
relação ao total do objeto não ultrapasse a 25% (vinte e
cinco por cento).
§7º. Nas licitações por Sistema de Registro de Preço, ou
por entregas parceladas, o instrumento convocatório
deverá prever a prioridade de aquisição dos produtos
das cotas reservadas, ressalvados os casos em que a
cota reservada for inadequada para atender as
quantidades ou condições do pedido, justificadamente.
§8º. Não se aplica disposto neste artigo para os itens ou
lotes de licitação de valor estimado até R$ 80.000,00
(oitenta mil reais), tendo em vista a aplicação da licitação
exclusiva para microempresas e empresas de pequeno
porte.

SEÇÃO III
DA COMISSÃO GESTORA DO PROGRAMA

Art. 15 - A Comissão Gestora do Programa será
constituída pelos seguintes titulares dos entes e
Secretarias, abaixo indicados, que designarão seus
membros para compor esta Comissão, através de Portaria
ou ato específico:
I - Secretaria Municipal de Administração – SEMAD,
sendo um membro da gerência de licitação e outro da
gerência de compras;
II – Companhia de Desenvolvimento de Arapongas –
CODAR;
III – Instituto de Previdência, Pensões e Aposentadorias
dos Servidores de Arapongas – IPPASA;
IV - Secretaria Municipal de Industria e Comércio –
SEMIC;
V - Secretaria Municipal de Finanças – SEFIN~
VI - Secretaria Municipal de Governo - SEGOV~
VII - Controladoria Geral do Município – CGM~
VIII - Procuradoria Geral do Município ~
IV - Observatório Social de Arapongas ~
X - Associação Comercial e Industrial de Arapongas –
ACIA~

XI - Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas
Empresas – SEBRAE~
XII - Conselho Municipal de Assistência Social~
XIII - Um representante do Comitê Municipal de
Compras.
§1º. A Comissão será presidida pela Secretaria Municipal
de Administração, conjuntamente com a Secretaria
Municipal de Indústria e Comércio do Município de
Arapongas.
§3º. A Comissão fica autorizada a solicitar informações
e relatórios, convocar representantes de outras
diretorias, órgãos, Secretarias e entidades da
Administração Pública municipal, bem como convidar
especialistas e representantes de entidades e comitês
da sociedade civil, com a finalidade de subsidiar a
Comissão com dados necessários à consecução dos
objetivos dispostos neste Decreto.

SEÇÃO IV
DO COMITÊ MUNICIPAL DE COMPRAS PÚBLICA

Art. 16 - O Executivo Municipal constituirá um Comitê
Municipal de Compras Públicas, composto por
representantes de todos os órgãos da Administrativa
Pública Direta e Indireta, autárquica e fundacional, para
a execução do presente Programa.
§1º. O Comitê de que trata o caput é o órgão executivo
de planejamento, execução e revisão das Compras
Públicas do Município de Arapongas e será presidido
por um representante da Secretaria Municipal de
Administração e Secretaria Municipal de Industria e
Comércio.
§2º. A Secretaria Municipal de Industria e Comércio
prestará o suporte administrativo necessário às
atividades do Comitê.
§3º. O Comitê reunir-se-á mensalmente em caráter
ordinário, e extraordinariamente, quando convocado pelo
seu Presidente.

SEÇÃO V
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 17 - A Comissão Gestora do Programa deverá
apresentar ao Chefe do Poder Executivo um relatório
detalhado, contendo os estudos realizados, com
indicadores dos principais problemas encontrados e um
plano de ação, contendo as ações prioritárias que
poderão ser adotadas pelo Município a curto, médio e
longo prazo.
Art. 18 - A Procuradoria Geral do Município destacará
uma equipe de procuradores municipais especializada
na análise dos procedimentos licitatórios de que trata
este Decreto.
Art. 19 - Este Decreto entra em vigor na data de sua
publicação, revogada as disposições em contrário.

Arapongas, 03 de dezembro de 2018.

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA
Prefeito

VALDECIR SCARCELLI
Secretário Municipal de Administração

DECRETO Nº 916/18, DE 03 DE DEZEMBRO DE
2018

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA, Prefeito do Município de
Arapongas, Estado do Paraná, no uso de suas
atribuições legais, à vista do contido no Processo de
Rescisão Contratual, protocolado sob o nº 30115, de 22/
11/2018;

R E S O L V E:
Art. 1º - Rescindir, a pedido, aos 20 de dezembro de
2018, o Contrato de Trabalho por Prazo Indeterminado,
sob regime celetista, firmado na data de 24/03/2010,
conforme Decreto nº 536/10, com VANESSA NAIARA
CERQUEIRA CARVALHO, matrícula nº 104418/1,
ocupante do emprego público de Agente Comunitário
de Saúde, do Programa Saúde da Família - PSF, lotado
na Secretaria Municipal de Saúde.

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

Arapongas, 03 de dezembro de 2018.

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA
Prefeito

SANDRA ONOFRE DA SILVA CITA
Secretária Municipal de Saúde

em Exercício

DECRETO Nº 928/18, DE 04 DE DEZEMBRO DE
2018

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA, Prefeito do Município de
Arapongas, Estado do Paraná, no uso de suas
atribuições legais, e à vista da Lei nº 2.854, de 19 de
dezembro de 2001 (Código Tributário Municipal) e Lei
Complementar nº 016, de 04 de dezembro de 2017,

D E C R E T A:
Art. 1º - Ficam corrigidos em 4,53% (quatro vírgula
cinquenta e três por cento), os valores da Planta
Genérica de Valores Imobiliários, estabelecidos na Lei
Complementar nº 016, de 04 de dezembro de 2017.

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua
publicação, com efeitos a partir de 1º de janeiro de 2019,
revogadas as disposições em contrário.

Arapongas, 04 de dezembro de 2018.

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA
Prefeito

LUIZ OQUENDO GARCIA
Secretário Municipal de Finanças
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DECRETO Nº. 945/18, DE 05 DE DEZEMBRO DE
2018

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 04 de dezembro de 2018, JOSE
FERNANDES ALVES,  para exercer em comissão o cargo
de Gerente Odontológico - símbolo CC3, 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).

Arapongas, 05 de dezembro de 2018.

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA
Prefeito

VALDECIR ANTONIO SCARCELLI
Secretário Municipal de Administração

PORTARIA  454/18, DE 27 DE NOVEMBRO DE
2018

SERGIO ONOFRE DA SILVA, Prefeito do Município de
Arapongas, Estado do Paraná, no uso de suas
atribuições legais, e considerando o contido na C. I. nº
1107/18 - SAÚDE;

R E S O L V E:
Art. 1º - CONCEDER, a MOACIR PALUDETTO JUNIOR,
ocupante do cargo de Secretário Municipal de Saúde,
matrícula 1197524/1, 30 (trinta) dias de férias
regulamentares, acrescidas de 1/3 (um terço) previsto
no Art. 118 da Lei nº.4.451, de 25/01/2016, referente ao
período aquisitivo 2017/2018, a partir de 29 de novembro
2018.
Art. 2º - DESIGNAR, SANDRA ONOFRE DA SILVA
CITA, matricula n°. 41165/1, ocupante do cargo de
Diretor Geral para responder, com ônus, pela Secretaria
Municipal de Saúde,  férias do titular.
Art. 3° -Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.

Arapongas, 27 de novembro de 2018.

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA
Prefeito

VALDECIR ANTONIO SCARCELLI
Secretário Municipal de Administração

PORTARIA Nº. 458/18,DE 03 DE DEZEMBRO DE
2018

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA, Prefeito do Município de
Arapongas, Estado do Paraná, no uso de suas
atribuições legais, a vista do contido na CI n°. nº 1132/
18 da Secretaria Municipal de Saúde;

R E S O L V E:
DESIGNAR, Juliana Suzuki, matricula nº 1197597/1,
ocupante do cargo de Auxiliar de Enfermagem, de
provimento efetivo, para responder com ônus pelo cargo
de Gerente de Assistência à Saúde da Mulher - símbolo
FG2, no período de 07 de janeiro a 26 de janeiro de 2019,
férias da titular.

Arapongas,  03 de dezembro de 2018.

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA
Prefeito

VALDECIR ANTONIO SCARCELLI
Secretário Municipal de Administração

PORTARIA Nº. 463/18, DE 03 DE DEZEMBRO 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 30120/18, de 22/11/18;

R E S O L V E:
INTERROMPER, a partir de 03 de dezembro de 2018,
nos termos do parágrafo 3º, do Art. 156, da Lei nº 4.451,
de 25/01/16 (Estatuto dos Servidores Públicos
Municipais de Arapongas), a LICENÇA PARA TRATAR
DE INTERESSES PARTICULARES, concedida a
servidora MONIQUE CARVALHO DOS SANTOS,
matrícula nº. 95346/1/1, ocupante do cargo de Agente
Administrativo, lotado na Secretaria Municipal de
Segurança Pública e Trânsito.

Arapongas, 03 de dezembro de 2018.

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA
Prefeito

VALDECIR ANTONIO SCARCELLI
Secretário Municipal de Administração
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EDITAL N° 064/18, DE 05 DE DEZEMBRO DE 2018 
 

PAULO VALÉRIO, Secretário Municipal de Educação, no uso de suas atribuições legais e, tendo em vista o que dispõe do Edital 
nº 058/18, de 07 de novembro de 2018, resolve, 

 
TORNAR PÚBLICO: 
 
A Classificação Final do Concurso de Remoção � 2018, dos cargos de Professor e Professor de Educação Infantil do Quadro 

Próprio do Magistério Municipal � QPMM, conforme segue: 

 

CONCURSO REMOÇÃO 2018 - PROFESSOR 

 

CLASS. Matricula Nome Escola Origem Pontos 

01 3441 - 01 Flávio Canesin E. Rural M. Duque de Caxias 400 

02 17523 - 01 Katia Tavares Meserlian E. M. Pe. Germano Mayer 400 

03 65170 - 02 Iara Maria Rabelo Monteiro Campassi E. M. Pe. Germano Mayer 400 

04 50687 - 03 Tereza Paulussi Batista E. M. Antonio M. Barros 361 

05 26247 - 02 Cleuzimar do Rosil Cardoso Auletta E. M. Dr. Antonio Grassano Jr. 361 

06 45829 - 01 Eliane Cristina Santos E. M. Drª Maria H.  H. Stawinski 309 

07 47953 - 01 Jane Tacari E. M. Pe. Chico 309 

08 49115 - 01 Alessandra Tavares de Oliveira E. M. Pe. Germano Mayer 309 

09 69337 - 01 Cintia Cristina D. Gasparino Percinoto E. M. Pe. Germano Mayer 260 

10 72761 - 01 Lucineide Aparecida Geraldini E. M. Júlio Savieto 241 

11 26247 - 03 Cleuzimar do Rosil Cardoso Auletta E. M. Dr. Antonio Grassano Jr. 241 

12 49042 - 02 Lucimar Aparecida Garcia Nonis E. M. D. Clotário Portugal 241 

13 49379 - 03 Lilian Rubia Vespero E. M. Papa João Paulo II 241 

14 74020 - 01 Miltes de Cassia Vicente Marchioli E. M. Júlio Savieto 239 

15 77666 - 01 Madelon Monteiro Santos Iyda E. M. Albor Pimpão Ferreira 217 

16 42722 - 02 Luciana Cristina Gutierris E. M. P. Aleydah C. S. Oliveira 211 

17 43788 - 02 Katia Cilene Gonçalves E. M. Júlio Savieto 209 

18 43788 - 03 Katia Cilene Gonçalves E. M. Papa João Paulo II 195 

19 82546 - 01 Ana Elisa Garcia Campanhol E. M. P. Heloiza Giancristofaro 192 

20 2607 - 04 Maria Nice Simoni Masquetti E. M. P. Diomar O. Pegorer 192 

21 69337 - 02 Cintia Cristina D. Gasparino Percinoto E. M. Pe. Germano Mayer 192 

22 47953 - 01 Jane Tacari E. M. Albor Pimpão Ferreira 192 

23 80560 - 02 Rosimara A. Wielevski da Silva E. M. Drª Maria H.  H. Stawinski 192 

24 83623 - 01 Liliane Pila Pavezi E. M. D. Clotário Portugal 192 

25 53171 - 04 Kelian Rubian Parron Ferri E. M. Albor Pimpão Ferreira 192 

26 71420 - 02 Jaqueline Ribas E. M. P. Heloiza Giancristofaro 182 

27 48968 - 03 Nilcéa Cezário da Silva E. M. P. Heloiza Giancristofaro 133 

28 65501 - 02 Maria Rocineide da Silva E. M. D. Clotário Portugal 133 

29 72532 - 02 Aismeri Galassi Mugnaini E. M. Drª Maria H.  H. Stawinski 133 

30 87378 - 03 Aline Karoleski E. M. P. Heloiza Giancristofaro 133 

31 91472 - 01 Jaqueline Pontalti Cortez Vidotto E. M. P. Diomar O. Pegorer 133 

32 86924 - 02 Maria Aparecida Mendonça E. M. P. Heloiza Giancristofaro 133 

33 86888 - 02 Mariana Alice Zanetti Alves E. M. Pe. Germano Mayer 133 

34 91383 - 01 Charlise Massoquette Joaquim E. M. José B. dos Santos 133 

35 87777 - 02 Vanessa de Souza Assencio da Silva E. M. Joarib Grillo Cordeiro 133 

36 87912 - 02 Luciana Pereira Duarte Gomes E. M. Papa João Paulo II 133 

37 91413 - 01 Denise Helena Boro E. M. Joarib Grillo Cordeiro 133 

38 92371 - 01 Katia Yumi Araki de Souza E. M. Pe. Chico 132 

39 92967 - 01 Rosangela A. de Almeida Dadidosiki E. M. Albor Pimpão Ferreira 131 

40 80560 - 04 Rosimara A. Wielevski da Silva E. M. Drª Maria H.  H. Stawinski 130 

41 94617 - 02 Pâmela de Jesus Ramos Pereira E. M. P. Heloiza Giancristofaro 124 

42 94897 - 02 Meire Isabel Bueno Bonomini E. M. Drª Maria H.  H. Stawinski 121 

43 96601 - 01 Joelma Martins Rodrigues E. M. Pe. Chico 115 

44 96598 - 02 Andreia de Araújo Aguiar Pereira E. M. P. Heloiza Giancristofaro 115 

45 96741 - 02 Keli Leandra Manchini E. M. Albor Pimpão Ferreira 113 

46 97632 - 01 Cassia Teixeira de Souza Basso E. M. P. Heloiza Giancristofaro 107 

47 9499 - 02 Rosimere de Moraes Vieira E. M. Presid. Getúlio Vargas 107 

48 97659 - 01 Valeria Paiva de Souza Chamorro E. M. Presid. Getúlio Vargas 107 
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49 98086 - 01 Graiciely Caetano da Silva Ricoldi E. M. Prof. José de Carvalho 107 

50 98078 - 01 Gizelli de Oliveira Valente E. M. Joarib Grillo Cordeiro 107 

51 98019 - 01 Aline Franciele Moreira Lemos E. M. Joarib Grillo Cordeiro 107 

52 88358 - 02 Susane Daniele Ribeiro E. M. Albor Pimpão Ferreira 107 

53 98094 - 01 Jhennifer Stefany Sirino E. M. Presid. Getúlio Vargas 107 

54 98140 - 01 Tatiane Aparecida Violado E. M. Albor Pimpão Ferreira 107 

55 98248 - 01 Sandra Cristina de Miranda Garcia E. M. Pe. Chico 106 

56 83054 - 02 Silvana Bonato E. R. M. Colônia Esperança 106 

57 98221 - 01 Patricia Aparecida dos Santos E. M. P. Heloiza Giancristofaro 106 

58 111210 - 01 Madalena Mitiko Ymamura E. R. M. Colônia Esperança 105 

59 98450 - 02 Rosimeire de Andrade Schroeder E. M. Joarib Grillo Cordeiro 105 

60 87190 - 02 Elaine Cristina Montanheiro de Souza E. M. Joarib Grillo Cordeiro 95 

61 114898 - 01 Viviane Vieira Aoki E. M. P. Alzira Horvatich 92 

62 92355 - 02 Josimeire Zaniti de Morais E. M. Drª Maria H.  H. Stawinski 92 

63 22063 - 02 Elisabete Cardoso do Amaral E. M. P. Alzira Horvatich 85 

64 87610 - 02 Andrea Cristina Cavalieri Vieira E. M. Pe. Chico 85 

65 115860 - 01 Briane Regina da Silva E. M. Albor Pimpão Ferreira 85 

66 83755 - 02 Claudete Ramos Sambati E. M. P. Alzira Horvatich 84 

67 68730 - 02 Elisangela Gonçalves Bobato Cortez E. M. Joarib Grillo Cordeiro 57 

68 74020 - 03 Miltes de Cassia Vicente Marchioli E. M. Dr. Antonio Grassano Jr. 57 

69 91650 - 02 Sandra Della Rovere Joaquim E. M. Dr. Antonio Grassano Jr. 57 

70 1197535  01 Josilaine Alves de Souza E. M. P. Alzira Horvatich 57 

71 92991 - 02 Bruna Rodrigues Gomes Sanguino E. M. Joarib Grillo Cordeiro 57 

72 1197534-01 July Louise Costa Nunes E. M. P. Alzira Horvatich 57 

73 1197538-01 Vanessa de Souza Fernandes E. M. P. Alzira Horvatich 57 

74 91596 - 02 Paulina Shigueko Araki E. M. Dr. Antonio Grassano Jr. 56 

75 91588 - 02 Neiri Davanso E. M. P. Alzira Horvatich 56 

76 1197551-01 Renata Sgorlon Barbosa E. M. Joarib Grillo Cordeiro 56 

77 1197550-01 Eloise Elaine de Oliveira Pandolfo E. M. P. Alzira Horvatich 55 

78 1197571 01 Noeli Brandão de Oliveira Caniato SEM LOTAÇÃO  

79 1197583 01 Debora Grotte de Morais SEM LOTAÇÃO  

80 1197585 01 Victor Ivan Varote SEM LOTAÇÃO  

81 94617 - 03 Pamela de Jesus Ramos Pereira SEM LOTAÇÃO  

82 1197586 01 Mauricio Ortiz Neto SEM LOTAÇÃO  

83 87343 - 03 Ana Carolina Smolareck Ferreira SEM LOTAÇÃO  

84 92460 - 03 Patrícia Leandro Stecca SEM LOTAÇÃO  

85 94811 - 02 Vanessa de Almeida Tudisco da Silva SEM LOTAÇÃO  

86 25739 - 02 Heloisa Cristina Beffa Pinheiro Vidotto SEM LOTAÇÃO  

87 1197584 01 Gleyce Kellen de Lima Peres SEM LOTAÇÃO  

88 1197581 01 Ellen Patrícia Alves Castilho SEM LOTAÇÃO  

89 1197578 01 Jessika Lorenz Olimpio de Oliveira SEM LOTAÇÃO  

90 1197576 01 Rafaela Carolina Garcia SEM LOTAÇÃO  

91 105244 02 Sirlene Peixoto do Nascimento SEM LOTAÇÃO  

92 79316 - 02 Lucinéia do Império SEM LOTAÇÃO  

93 1197580 01 Juliana Morales Siqueira SEM LOTAÇÃO  

94 91561 - 02 Nayara Carolina Cuareli SEM LOTAÇÃO  

95 91332 - 02 Amarilei Claudineia Calisti SEM LOTAÇÃO  

96 1197579 01 Sueli Aparecida Teixeira Miquelão SEM LOTAÇÃO  

97 92274 - 02 Elaine Amancio Morales SEM LOTAÇÃO  

98 1197577 01 Andressa Mayara Menechini SEM LOTAÇÃO  

99 1197602 01 Elaine Bueno dos Santos SEM LOTAÇÃO  

100 1197604 01 Cintia Tavares de Carvalho SEM LOTAÇÃO  

101 1197575 02 Francielle Lina Vidotto SEM LOTAÇÃO  

102 98124 02 Lilian Paula Martins Lorençato SEM LOTAÇÃO  

103 92444 - 02 Michele Cristiane Zidoi SEM LOTAÇÃO  

104 1197606 01  Dalila Ferreira Sanches SEM LOTAÇÃO  

105 87718 - 03 Rosangela Mendonça Veronez SEM LOTAÇÃO  

106 52469 - 02 Roseli Dias Rodrigues SEM LOTAÇÃO  

107 87041 - 03 Priscila Mantovani Malaquias SEM LOTAÇÃO  
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108 80497 - 02 Lucia Maria Coelho de Souza SEM LOTAÇÃO  

109 93955 - 02 Bianca Gomes da Silva Sartori SEM LOTAÇÃO  

110 1197608 01 Leticia Cristina Zanfrilli SEM LOTAÇÃO  

111 1197605 01 Nayara Alignani Neves SEM LOTAÇÃO  

112 1197612 01 Josiele Picnosca Sacchelli SEM LOTAÇÃO  

113 1197613 01 Katia da Silva Oliveira dos Santos SEM LOTAÇÃO  

114 84050 - 02 Valeria Smithe Chireia SEM LOTAÇÃO  

115 1197618 01 Alessandra Cristina R. dos Santos SEM LOTAÇÃO  

116 1197617 01 Alinny Christina Gimenes SEM LOTAÇÃO  

117 1197603 02 Gabriella Brito Oliveira Pelegrini SEM LOTAÇÃO  

118 1197620 01 Bruna Magueski Fonseca SEM LOTAÇÃO  

119 1197621 01 Aline da Silva de Oliveira SEM LOTAÇÃO  

120 1197624 01 Vanessa Cristina Furlan Silva SEM LOTAÇÃO  

121 87084 - 03 Isabel Cristina Bertoldo Marta SEM LOTAÇÃO  

122 1197630 01 Simone Stoll Marques da Silva SEM LOTAÇÃO  

123 1197636 01 Suellem Slembarski de Assis SEM LOTAÇÃO  

124 1197640 01 Vanderleia Olegar da Silva Ceranto SEM LOTAÇÃO  

125 87467 04 Antonia Cristina Splendor Carneiro SEM LOTAÇÃO  

126 1197644 01 Rosana Aparecida da Silva SEM LOTAÇÃO  

127 83844 - 02 Josemar Silmara Galiani Viana SEM LOTAÇÃO  

128 113336 02 Fabiana Gouveia Calcagni SEM LOTAÇÃO  

129  Quelita Caetano da Silva Navarro SEM LOTAÇÃO  

130 77690 - 03 Amanda Cavazzini Munis SEM LOTAÇÃO  

131 98140 - 02 Tatiane Aparecida Violado SEM LOTAÇÃO  

132  Rosangela Aparecida A. Davidosiki SEM LOTAÇÃO  

133  Cecília Cuerda Contart Turati SEM LOTAÇÃO  

134  Laíse Pazianotti SEM LOTAÇÃO  

135  Heloísa Cristina Nonis Turela SEM LOTAÇÃO  

136  Jamile Aguiar Gonçalves Achete SEM LOTAÇÃO  

137  Ana Paula de Souza Veronez SEM LOTAÇÃO  

138  Patricia Viviane Lenharo Dziura SEM LOTAÇÃO  

139  Lucas Matheus da Silva de Carvalho SEM LOTAÇÃO  

140  Viviane Vieira Aoki SEM LOTAÇÃO  

141  Rubiana Lethicia Corte SEM LOTAÇÃO  

 

Concurso de Remoção 2018 � Prof. Educ. Infantil � 30 Horas 

 

CLASS. Matricula Nome Escola/CMEI Origem Pontos 

01 71692 - 01 Rosane Aparecida Panicio Caires CMEI Maria A. Fernandes Weiss 243 

02 75493 - 01 Jussilete Arambul Cardoso CMEI Izaura dos Santos Vieira 232 

03 41297 - 03 Isaura Borges do Carmo CMEI Júlia Chiappin 132 

04 92339 - 02 Ines Borges Maldonado CMEI Pequenos Brilhantes 132 

05 92274 - 01 Elaine Amancio Morales CMEI Izaura dos Santos Vieira 132 

06 93475 - 01 Luciene Cristina Zerbinatto CMEI Pe. Paulo Speiser I 130 

07 93467 - 01 Rosana de Oliveira Silva CMEI Sonho Encantado 130 

08 95435 - 01 Marcilaine Garcia de S. Sobreiro CMEI Laurides Pinheiro Schaustz 119 

09 91529 - 02 Lilian Luciane dos Anjos Colombari CMEI Pequenos Brilhantes 85 

 

Concurso de Remoção 2018 � Prof. Educ. Infantil � 40 Horas 

 

CLASS. Matricula Nome Escola/CMEI Origem Pontos 

01 98264 - 02 Adelia Regina Porcel CMEI Helena G. Scobal 96 

02 113093 - 01 Janaine de Almeida S. Trevizolli CMEI Ana Macur 96 

03 96997 - 02 Mari Selma Martins Bobato E. M. Drª Maria H. H. Stawinski 96 

04 114235 - 01 Adriele Aparecida Rosa Alvani CMEI Pe. Paulo Speiser I 94 

05 112860 - 02 Camila Ramos Garbelini CMEI Esther Otero de Melo 94 

06 112062 - 02 Elisangela Correa Cezar Buzutti CMEI Ana Paucic 93 

07 1197320 01 Maria helena A. Nascimento CMEI São Miguel Arcanjo 79 

08 1197336 01 Cristiani Gomes de Oliveira CMEI Pe. Paulo Speiser I 77 
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09 1197382 01 Nathalia Arruda F. de Assis CMEI Primeiros Passos 73 

10 1197390 01 Leonice Denise de Melo Primo CMEI Izaura dos Santos Vieira 73 

11 1197384 01 Adriana Pereira Gomes CMEI Sonho Encantado 72 

12 1197421 01 Loyane Fernanda Maciel C. Begalli CMEI Laurides Pinheiro Schaustz 71 

13 1197562 01 Gabriela Manfrinatto Romeiro SEM LOTAÇÃO  

14 1197480 02 Andreia Bueno Lobato SEM LOTAÇÃO  

15 1197563 01 Bruno Douglas Moreno Gomes SEM LOTAÇÃO  

16 1197567 01 Angelica Vieira S. Jastrenski SEM LOTAÇÃO  

17 1197564 01 Luiz Fernando Schiavo SEM LOTAÇÃO  

18 1197572 01 Rita de Cassia Arduim SEM LOTAÇÃO  

19 119796 01 Josiane Gasparello M. Dedio SEM LOTAÇÃO  

20 1197595 01 Ana Paula da Silva SEM LOTAÇÃO  

21 102997 - 02 Emily Caroline Manoel SEM LOTAÇÃO  

22 1197601 01 Erica Aparecida Marques Reis SEM LOTAÇÃO  

23 1197593 01 Juliana da Silva Ortiz SEM LOTAÇÃO  

24 1197594 01 Milena Ramalho dos Santos SEM LOTAÇÃO  

25 1197599 01 Mariana Caroline Manoeira SEM LOTAÇÃO  

26 1197611 01 Viviane Fornazieri Pradella SEM LOTAÇÃO  

27 78409 - 02 Janaine A. Pereira Rodrigues SEM LOTAÇÃO  

28 1197619 01 Gislaine Maria Silverio SEM LOTAÇÃO  

29 1197625 01 Fernanda Paes de Camargo Anklan SEM LOTAÇÃO  

30 1197627 01 Greyce Nathany Lopes Vieira SEM LOTAÇÃO  

31 1197626 01 Mariane Romani Oliveira Santos SEM LOTAÇÃO  

32 1197639 01 Lucimar de Souza R. Theodoro SEM LOTAÇÃO  

33 1197637 01 Karla Bazan Pereira SEM LOTAÇÃO  

34 1197638 01 Jaqueline Fonseca Souza SEM LOTAÇÃO  

35 1197642 01 Erica Girotto Davidioki Surek SEM LOTAÇÃO  

36 87483 - 04 Angela Maria Zuppa Amalfi SEM LOTAÇÃO  

37 1197646 01 Silvia Cristina de lara Zagoto SEM LOTAÇÃO  

38 1197653 01 Margarete de Souza e Costa SEM LOTAÇÃO  

39 1197655 01 Janayne Aparecida C. Nascimento SEM LOTAÇÃO  

 

Concurso de Remoção 2018 � Prof. Educação Física 

 

CLASS. Matricula Nome Escola/CMEI Origem Pontos 

01 66702 02 Leandra Maria Birce E. M. P. Antonica Giroldo Franciosi 215 

02 80110 - 01 Patricia Regiane Scalone Vicentini E. M. P. Heloiza Giancristófaro 211 

03 83712  - 01 Pedro Augusto Vanzella Canesin E. M. D. Clotário Portugal 192 

04 87424 - 02 Claudio de Andrade E. M. P. Alzira Horvatich 129 

05 93998 - 01 Alexsandra Gouveia C. dos Santos E. M. P. Diomar Pegorer 129 

06 96563 - 01 Bruno Bonifácio Barbosa E. M. P. Alzira Horvatich 116 

07 97853 - 01 Fernando Sanguino Ramao E. M. Drª Maria Hercilia H. Stawinski 107 

08 82430 - 03 Gabriel Henrique F. Marques E. R. M. José Monteiro / São Carlos 107 

09 88005 - 02 Elisangela Tropeia Ribeiro E. M. Albor Pimpão Ferreira 91 

10 69809 - 01 Fabricio Gonçalles Pagliarini SEM LOTAÇÃO  

11 69809 - 01 Fabricio Gonçalles Pagliarini SEM LOTAÇÃO  

12 113280 - 01 Elaine Fabia Martins Paveleki SEM LOTAÇÃO  

13 113271 - 01 Celia Cristina Faili SEM LOTAÇÃO  

14 114669 - 01 Adriana Apolinário SEM LOTAÇÃO  

15 89770 - 02 Jeferson Basso SEM LOTAÇÃO  

16 93009 - 01 Paula Cristiane de Alencar SEM LOTAÇÃO  

17  Priscila Rodrigues de Freitas SEM LOTAÇÃO  

18  Jéssica Pires Rodrigues dos Santos SEM LOTAÇÃO  

19  Vanessa Cristina Correa da Silva SEM LOTAÇÃO  

 

Arapongas, 05 de dezembro de 2018. 

 

PAULO VALÉRIO 

Secretário Municipal de Educação 
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS

PREFEITURADO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS 
                                  Estado do Paraná 
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Matrícula Nome Cargo Nº Processo  Motivo do Indeferimento 

62251/2 Rozimara Maria Custodio 
Agente 
Administrativo 

28624 - 05/11/18 

Apresentou Certificado de conclusão do Curso 
Superior de Tecnologia em Negócios Imobiliários, sem 
correspondência com a área profissional exigida como 
requisito do cargo (Administração). Art. 27 - inc. III, 
alínea "a" - Lei Municipal nº 4.453/16. 

76414/1 Tatiane Jobem da Costa 
Assistente 
Administrativo 

28624 - 05/11/18 

Apresentou Certificado de conclusão Pós Graduação 
em Jornalismo - Área de conhecimento: Humanidades 
e Artes, sem correspondência com a área profissional 
exigida como requisito do cargo (Administração). Art. 
27 - inc. III, alínea "b" - Lei Municipal nº 4.453/16.
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Secretaria Municipal de Administração 
Diretoria de Recursos Humanos

PPRREEFFEEIITTUURRAA DDOO MMUUNNIICCÍÍPPIIOO DDEE AARRAAPPOONNGGAASS 

Estado do Paraná
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Estado do Paraná 
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PPRREEFFEEIITTUURRAA DDOO MMUUNNIICCÍÍPPIIOO DDEE AARRAAPPOONNGGAASS
Estado do Paraná 

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, PENSÕES E APOSENTADORIAS DOS 
SERVIDORES DE ARAPONGAS - IPPASA 

DECRETO nº. 934/18, de 04 de dezembro de 2018. 

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA, Prefeito do Município de 
Arapongas, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, à vista do contido no 
processo protocolado sob o nº. 20512, de 06 de Agosto de 2018, 

R E S O L V E: 

Art. 1º - CONCEDER APOSENTADORIA POR INVALIDEZ, 
com fundamento no art. 40, § 1º, inciso I, da Constituição Federal, c/c art. 6º-A, da EC 
41/03, a EDIVALDO RODRIGUES DA SILVA, matrícula 63665-01, inscrito no 
Cadastro de Pessoa Física � CPF/MF sob o nº. 007.553.919-50, ocupante do cargo de 
Operário, Classe A, Nível 29, do Grupo Profissional Básico 01, lotado na Secretaria 
Municipal de Agricultura, Serviços Públicos e Meio Ambiente. 

Art. 2º � O valor dos proventos mensais será de R$1.317,52 (Um 
mil, trezentos e dezessete reais e cinquenta e dois centavos), e anuais de R$15.810,24 
(Quinze mil, oitocentos e dez reais e vinte e quatro centavos), calculados na integralidade 
do último vencimento efetivo, com fundamento no disposto no art. 6º -A, da EC 41/03, 
correspondentes a 16 anos, 11 meses e 01 dia de contribuição a Regime Próprio de 
Previdência Social. 

Art. 3º - Conforme dispositivos legais supracitados, os proventos 
serão revistos na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a 
remuneração dos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes da transformação 
ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria, portanto com 
paridade. 

Art. 4º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
com efeitos a contar de 04.12.2018, data da emissão do laudo médico pericial que 
constatou a incapacidade total e definitiva do servidor para o trabalho, revogadas as 
disposições em contrário. 

Arapongas, 04 de dezembro de 2018. 

   MARIA DO CARMO PAIANO NIHEI                       SÉRGIO ONOFRE DA SILVA
                          DIRETORA- PRESIDENTE                                                                                        PREFEITO 
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PORTARIA IPPASA Nº. 062/18 de 03 de dezembro de 2018. 

A Diretora Presidente e a Diretora Previdenciária do Instituto de Previdência, 
Pensões e Aposentadorias dos Servidores de Arapongas � IPPASA, no uso das atribuições que 
lhe foi conferida pela Lei nº 3.676/09, 

R E S O L V E M:

Art. 1º - CONCEDER, com fundamento no artigo 25 e parágrafos, da Lei nº. 
3.225, de 03/08/05, SALÁRIO-MATERNIDADE, durante 120 (cento e vinte) dias, as 
servidoras abaixo relacionadas, conforme segue: 

Nº. de 

Ordem 

Nº. Atestado Matrícula Nome da servidora Período

01 591 9601-6/2 Angela Hrescak Rissi 
Lobato  

03/11/18 a 28/02/19

02 592 10908-8/1 Polyana Alves 
Moreira 

07/11/18 a 06/03/19

         Arapongas, 03 de dezembro de 2018. 

MARIA DO CARMO PAIANO NIHEI 
DIRETORA PRESIDENTE 

GIULIANA MANFRINATTO FERNANDES 
DIRETORA PREVIDENCIÁRIA 
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