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DECRETO Nº 432/18, DE 20 DE JUNHO DE 2018

DISPÕE SOBRE O REGULAMENTO DO
RECEBIMENTO DE MATERIAIS DA
ADMINISTRAÇÃO DIRETA DO MUNICÍPIO DE
ARAPONGAS PELAS COMISSÕES DE
RECEBIMENTO DE MATERIAIS.

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA, Prefeito do Município de
Arapongas, Estado do Paraná, no uso das atribuições
que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município;
- Considerando a necessidade de normatizar o
recebimento de materiais, bem como as atribuições das
Comissões de Recebimento de Materiais e, ainda;
- Considerando o disposto nos arts. 62, 69, nos §§ 1º a
4º, do inciso II, do art. 73, no parágrafo único, do inciso
I, do art. 74, e art. 76, da Lei nº 8.666/93,

D E C R E T A:
Capítulo I
DOS PRINCÍPIOS

Art. 1º. Os procedimentos adotados para os recebimentos
de materiais, bens de consumo ou bens permanentes,
adquiridos, pela Administração Direta do Município,
deverão ser executados pelas devidas Comissões de
Recebimento, dispostas neste Regulamento.

§ 1º São considerados bens de consumo aqueles que em
razão de seu uso corrente, de acordo com a definição da
Lei nº 4.320/64, perdem normalmente sua identidade física
e/ou tem sua utilização limitada a 2 (dois) anos.

§ 2º São considerados bens permanentes aqueles que,
em razão de seu uso normal, não perdem sua identidade
física e/ou tem uma durabilidade superior a 2 (dois) anos.

§ 3º O disposto neste Decreto aplica-se a todos os
processos licitatórios, inclusive aos casos de Dispensa
e Inexigibilidade de Licitação.

§ 4º Deverá constar em todos os editais relativos aos
processos de compras para a Administração Direta do
Município a subordinação a este Decreto.

Capítulo II
DAS COMISSÕES

Art. 2º. As Comissões de Recebimento de Materiais serão
designadas por ato do Chefe do Poder Executivo,
dispostas conforme abaixo:

I - Comissão Especial de Recebimento de Bens de
Consumo, instalada em diversos órgãos do Município,
nos casos em que seja identificada a necessidade de
entrega descentralizada dos bens, sem a interveniência
direta do Almoxarifado Central;

II - Comissão Especial de Recebimento de Insumos e
Medicamentos, instalada no âmbito da Secretaria
Municipal da Saúde;

III - Comissão Especial de Recebimento de Bens
Permanentes, instalada no âmbito da Secretaria
Municipal da Saúde;

IV - Comissão Especial de Materiais e Equipamentos de
Informática, instalada no âmbito da Diretoria da
Tecnologia da Informação/SEMAD;

§ 1º As atribuições específicas de cada comissão serão
determinadas em Portaria de nomeação de seus
membros.

§ 2º As comissões de recebimento de materiais poderão
alternar sua composição, substituindo alguns dos seus
membros, para atender ao disposto neste Regulamento.

Art. 3º. O recebimento de materiais ou bens será realizado
por comissão de no mínimo 3 (três) membros designados
e nomeados por meio de Portaria.

§ 1º As Comissões deverão ser compostas por, no
mínimo, 1/3 (um terço) de servidores efetivos do quadro
de carreira da Administração Direta do Município,
sendo este, obrigatoriamente o presidente.

§ 2º Cada Comissão será composta, no mínimo, por 1
(um) presidente e por 2 (dois) membros, permitida a
convocação de suplentes para substituição nos
períodos de férias, licenças ou afastamentos de um de
seus membros titulares.

Art. 4º. São atribuições das Comissões de Recebimento
de Materiais:

§ 1º Conferir, no que diz respeito à quantidade e à
qualidade, o material entregue pelo fornecedor em
cumprimento ao Edital de Licitação.

§ 2º Analisar, aceitar ou recusar material sempre que
estiver fora das especificações do Edital de Licitação

ou em desacordo com a amostra apresentada na fase de
licitação.

§ 3º Expedir o Termo de Recebimento Provisório (Anexo
I), Termo de Recebimento Definitivo (Anexo II) ou o
Termo de Rejeição de Produtos, (Anexo III), de acordo
com as situações que se apresentem.

§ 4º Conferir se consta nas notas fiscais a descrição
correspondente a todos os elementos que compõem a
nota de empenho.

§ 5º Recusar nota fiscal com caligrafias diferentes, rasuras,
emendas ou com cores ou tipos diferentes de canetas,
bem como anotações avulsas em notas fiscais
preenchidas à máquina, por sistema de processamento
de dados ou equipamento emissor de cupom fiscal,
devendo os seus dizeres e indicações estar bem legíveis.

§ 6º Verificar, caso ocorra alteração na razão social, no
CNPJ ou endereço da empresa e as notas ainda não
estiverem atualizadas, se a empresa contratada carimbou
a nota fiscal com a nova razão social e se estão em
conformidade com a nota de empenho.

§ 7º Recusar o material que não corresponda às
especificações ou quantidades, estabelecendo prazo ao
fornecedor para regularização, informando os motivos
justificadores da devolução do bem, por meio do Termo
de Rejeição de Produtos (Anexo III), acompanhado do
material e da nota fiscal.

§ 8º Requisitar o pronunciamento de técnicos, de acordo
com o art. 21 deste Regulamento, para subsidiar a
comissão com as informações que permitam a avaliação
mais segura da qualidade, resistência do material
entregue e sua conformidade com as especificações e
os termos ajustados na aquisição.

§ 9º Aferir se a somatória dos valores totais de cada item
coincide com o valor total da nota fiscal e de empenho,
no caso de entrega total.

§ 10. Solicitar a substituição das notas fiscais para corrigir
valores, quantidade e marca de produtos, quando
necessário.

Art. 5º. Os membros das Comissões de Recebimento de
Materiais desempenharão suas funções
concomitantemente com as atribuições de seus cargos
ou funções.
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Art. 6º. As Comissões de Recebimento de Materiais de
que trata este Regulamento farão a recepção e a
conferência dos bens de consumo e permanentes,
sempre em coordenação com o Almoxarifado Central.

Art. 7º. Quando as dimensões de volume, peso,
fragilidade e/ou especificidade dos bens de consumo
ou permanente exigirem que a entrega seja feita no
próprio órgão requisitante, o recebimento e aceitação
pelas Comissões de Recebimento de Materiais serão
realizados no local de entrega.

Capítulo III
DA INCORPORAÇÃO AO PATRIMÔNIO MUNICIPAL

Art. 8º. A identificação dos bens permanentes será feita,
preferencialmente, no momento do seu recebimento,
após o recebimento definitivo pela Comissão.

Art. 9º. A incorporação patrimonial definitiva dos bens
ocorrerá após a aceitação dos bens permanentes pela
Comissão.

Art. 10. É vedada a transferência de todo e qualquer
bem permanente, no âmbito interno e externo dos Órgãos
da Administração Direta do Município, sem que o setor
responsável pelo controle patrimonial seja
expressamente comunicado.
Parágrafo Único - Somente é permitida a transferência
do bem permanente recebido pelas Comissões, após
identificação de registro patrimonial.

Art. 11. A transferência do bem permanente independe
da sua liquidação pelo setor contábil, bastando para tal
as cópias da nota fiscal e de empenho.

Capítulo IV
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 12. A certificação da nota fiscal será feita pelo
Secretário Municipal responsável pelo Órgão solicitante
da compra, mediante apresentação do Termo de
Recebimento Definitivo (Anexo II).
Parágrafo Único - Após a certificação, a nota fiscal será
encaminhada à Secretaria Municipal de Finanças para
liquidação contábil e pagamento da dívida junto ao
fornecedor.

Art. 13. A não observância de qualquer das normas ora
consignadas acarretará apuração de responsabilidades,
observadas as disposições legais aplicáveis em cada
caso.

Art. 14. Sempre que julgar necessário, as Comissões de
Recebimento de Materiais poderão recorrer ao
conhecimento técnico de servidores de outros órgãos.

Art. 15. Este Decreto entra em vigor na data de sua
publicação, ficando revogadas as disposições em
contrário.

Arapongas, 20 de junho de 2018.

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA
Prefeito

VALDECIR ANTONIO SCARCELLI
Secretário Municipal de Administração

PORTARIA Nº. 266/18, DE 27 DE JUNHO 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. 8240/18, de
27/03/18;

R E S O L V E:
CONCEDER a JULIANA MORALES SIQUEIRA,
matrícula nº. 1197580/1, ocupante do cargo de Professor
– 20 horas, de provimento efetivo, lotada na Secretaria
Municipal de Educação, AUXILIO AO FILHO
DEFICIENTE, na proporção de 30% (trinta por cento)
do salário mínimo instituído pelo Município, de
conformidade com o art. 195 da Lei nº. 4.451, de 25/01/
2016 (Estatuto dos Servidores Públicos Municipais), a
contar de 26/06/2018.

Arapongas, 27 de junho de 2018.

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA
Prefeito

VALDECIR ANTONIO SCARCELLI
Secretário Municipal de Administração

ERRATA
Prefeitura Municipal de Arapongas

Secretaria de Administração

RETIFICAÇÃO DO EXTRATO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO Nº. 106 /2018 – INEXIGIBILIDADE
N°. 008/2017 –CHAMAMENTO 004/2018.

Ante o erro de digitação no aviso de licitação, publicado
no dia 21/06/2018 Tribuna do Norte e no Diário Oficial
do Município de Arapongas.

Onde se lê: Termo de Credenciamento n° 358/2018.

Leia-se: Termo de Credenciamento n° 382/2018.

Data e Assinaturas.

Extrato de Dispensa de Licitação
Termo Contratual

Prefeitura Municipal de Arapongas
Secretaria de Administração

Processo Administrativo: n. º 144/2018.
Dispensa: n. º 029/2018.
Contrato: n. º 398/2018.

Partes: Município de Arapongas e IMOBILIÁRIA
FRANJOVI LTDA, CNPJ nº 01.938.953/0001-68,
representada por Sebastião Rodrigues Pinto, CPF n°
058.064.539-87.
Objeto: locação do imóvel localizado a rua garças, n°
1006 – Centro, para as instalações e atividades do Centro
Municipal de Fisioterapia, em atendimento a Gerência
de Patrimônio.
Valor:  R$ 27.600,00 (vinte e sete mil e seiscentos reais).
Prazo de Vigência: será de 12 (doze) meses, contados da
data de assinatura.
Despacho: Dispenso o procedimento licitatório, a que
se refere este EXTRATO, com base no Artigo n. º 24, X
da Lei Federal n. º 8.666/93.
Autorizado pelo Prefeito Municipal na data de 21/06/
2018.
Data e Assinaturas.

Extrato de Termo Aditivo
Prefeitura Municipal de Arapongas

Secretaria Municipal de Administração

Processo Administrativo: n° 002/2017.
Contrato: nº. 121/2017 – 2º Termo Aditivo.
Pregão: nº. 001/2017.
Partes: Município de Arapongas e JOSÉ RICARDO DE
BARROS, CPF nº 953.621.779- 15.
Objeto: locação de veículos com motorista e monitor
para o transporte escolar para atender os alunos da rede
municipal e estadual de ensino, APAE sede e sub-sede
e locação de caminhão baú isotérmico para prestar
serviços na Central de Abastecimento da Merenda
Escolar, em atendimento a Secretaria Municipal de
Educação.
Objeto do Termo Aditivo: com fundamento no Processo
Administrativo n°. 12490/18, de 11/05/2018, e ainda no
artigo 58, inc. I c/c art. 65, I, “b” da Lei 8.666/93, acordam
as partes em acrescer 13,6 km por dia na linha n.º 28,
passando a quantidade total de 62 km/dia para 75,6 km/
dia. O acréscimo de quantitativo corresponde a um
aumento aproximado de 16,56% (dezesseis vírgula
cinquenta e seis por cento) sobre o valor contratual,
com uma repercussão total no contrato de R$ 8.522,44
(oito mil, quinhentos e vinte e dois mil e quarenta e
quatro centavos), relativos a aplicação nos 151 dias
letivos restantes de execução do contrato a partir de
21.05.2018, totalizando para a linha o valor total de R$
59.982,44 (cinquenta e nove mil, novecentos e oitenta e
dois reais e quarenta e quatro centavos).
Data e assinaturas.

Extrato de Termo Aditivo
Prefeitura Municipal de Arapongas

Secretaria Municipal de Administração

Processo Administrativo: n° 002/2017.
Contrato: nº. 127/2017 – 3º Termo Aditivo.
Pregão: nº. 001/2017.
Partes: Município de Arapongas e ODIMAR
FLORENCIO DE SOUZA, CPF nº 016.826.769-19.
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Objeto: locação de veículos com motorista e monitor
para o transporte escolar para atender os alunos da rede
municipal e estadual de ensino, APAE sede e sub-sede
e locação de caminhão baú isotérmico para prestar
serviços na Central de Abastecimento da Merenda
Escolar, em atendimento a Secretaria Municipal de
Educação.
Objeto do Termo Aditivo: com fundamento no Processo
Administrativo n°. 16001/18, de 20/06/2018, e ainda no
artigo 58, inc. I c/c art. 65, I, “b” da Lei 8.666/93, acordam
as partes em acrescer 11,9 km por dia na linha n.º 11,
passando a quantidade total de 78 km/dia para 89,9 km/
dia. O acréscimo de quantitativo corresponde a um
aumento aproximado de 9,91% (nove vírgula noventa e
um por cento) sobre o valor contratual, com uma
repercussão total no contrato de R$ 6.358,17 (seis mil,
trezentos e cinquenta e oito reais e dezessete centavos),
relativos a aplicação nos 130 (cento e trinta) dias letivos
restantes de execução do contrato a partir de 18.06.2018,
totalizando para a linha o valor total de R$ 70.474,17
(setenta mil, quatrocentos e setenta e quatro reais e
dezessete centavos.
Data e assinaturas.
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DECRETO Nº 470/18, DE 02 DE JULHO DE 2018 

Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Suplementar, no orçamento do 
Município de Arapongas, para o exercício 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. 4º, da Lei Municipal nº. 4.610, de 10 de novembro de 2017, Crédito Adicional Suplementar no valor 
de R$ 117.980,00 (cento e dezessete mil e novecentos e oitenta reais): 

04.00 � SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
04.01 � Manutenção dos Serviços da Secretaria Municipal de Administração 

041220003.2.011/3.3.90.93.00 � Indenizações e Restituições.................................. .............................................................. R$     5.000,00  
Fonte de Recurso 000 
06.00 � SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA E TRANSITO 
06.01 � Manutenção dos Serviços da Secretaria de Segurança Pública e Trânsito 

061220034.2.014/3.3.90.39.00 � Outros Serviços de Terceiros � Pessoa Jurídica ................................................................. R$   24.980,00  
Fonte de Recurso 000 
08.00 � SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL 
08.01 � Manutenção dos Serviços da Secretaria de Segurança Alimentar e Nutricional 

083060003.2.029/3.3.90.36.00 � Outros Serviços de Terceiros � Pessoa Física .................................................................... R$   38.000,00  
Fonte de Recurso 002 
09.00 � SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 
09.01 � Fundo Municipal de Saúde 

103010003.2.032/3.3.90.48.00 � Outros Auxílios Financeiro a Pessoa Física ........................................................................ R$   50.000,00  
Fonte de Recurso 000 
Art. 2º - Para dar cobertura ao crédito autorizado no artigo anterior, serão utilizados como recursos, na forma do 

disposto no artigo 43, parágrafo 1º, inciso III, da Lei Federal nº. 4.320/64, a anulação parcial das dotações orçamentárias, a saber: 

�
04.00 � SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
04.01 � Manutenção dos Serviços da Secretaria Municipal de Administração 

041220003.2.011/3.3.90.47.00 � Obrigações Tributárias e Contributivas............................................ .................................... R$     5.000,00  
Fonte de Recurso 000 
06.00 � SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA E TRANSITO 
06.01 � Manutenção dos Serviços da Secretaria de Segurança Pública e Trânsito 

061220034.2.014/3.3.90.31.00 � Prem. Culturais, Artísticas, Cientif., desport. e outras ......................................................... R$     9.990,00  
Fonte de Recurso 000 

                   3.3.90.35.00 � Serviços de Consultoria.......................... ............................................................................ R$   14.990,00 
Fonte de Recurso 000 

                                08.00 � SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL 
08.01 � Manutenção dos Serviços da Secretaria de Segurança Alimentar e Nutricional 

083060003.2.029/3.3.90.39.00 � Outros Serviços de Terceiros � Pessoa Jurídica ................................................................. R$   38.000,00  
Fonte de Recurso 002 
09.00 � SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 
09.01 � Fundo Municipal de Saúde 

103010003.2.032/3.3.90.36.00 � Outros Serviços de Terceiros � Pessoa Física .................................................................... R$   50.000,00  
Fonte de Recurso 000 
Art. 3º - Considerando disposto nas Leis nº.  4.606, de 17/10/2017 e 4.570, de 29/06/2017 e ao fato de que a 

abertura do crédito adicional suplementar a que se refere o art.1º deste decreto tem como fonte de recurso a anulação parcial da dotação 
da mesma atividade orçamentária, os ajustes efetuados não alteram os objetivos e as metas estabelecidos no Anexo I da Lei nº. 4.606, 
de 17/10/2017 do Plano Plurianual 2018 a 2021 e no Anexo V da Lei 4.570, de 29/06/2016 - Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2018. 

Art. 4º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 

Arapongas, 02 de julho de 2018. 

     LUIZ OQUENDO GARCIA 
Secretário Municipal de Finanças 

SERGIO ONOFRE DA SILVA 
Prefeito 
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DECRETO Nº 471/18, DE 02 DE JULHO 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$ 2.308,73 (dois mil, trezentos e oito reais e setenta e três centavos). 

  

 05.00 � SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 

 05.01 � Manutenção dos Serviços da Secretaria Municipal de Finanças 

288460000.0.006/3.3.90.93.00 � Indenizações e Restituições................................................................................R$             2.308,73 

 Fonte de Recurso 852 

                               

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 da 

fonte de recurso abaixo especificado: 

FONTE DE RECURSO ESPECIFICAÇÃO VALOR
852 Aquis.Equip.Potencializar a Agroindustria do Leite 2.308,73 

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: 05.00 � SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PRINCIPAIS METAS
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO UNIDADE 2018 2019 2020 2021

01 UNIDADE: MANUTENÇÃO DOS
SERVIÇOS DA SECRETARIA DE 
FINANÇAS  

28 FUNÇÃO: ENCARGOS ESPECIAIS
846 SUBFUNÇÃO:  OUTROS ENGARGOS

ESPECIAIS 
0000 PROGRAMA: ENCARGOS ESPECIAIS  
0.006 Atividade: Devolução de Convênios, 

Programas e outras Restituições 
Fonte de Recurso 852 � Valor Suplem.
3.3.90.93.00 � Indenizações e Restituições R$ 1,00 2.308,73 - - -
Principais serviços e ou produtos

0001 Devolver e Restituir convênios, programas e 

outros tributos. 

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:  05.00 � SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PRINCIPAIS METAS
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO UNIDADE 2018

01 UNIDADE: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE
FINANÇAS  

28 FUNÇÃO: ENCARGOS ESPECIAIS
846 SUBFUNÇÃO:  OUTROS ENGARGOS ESPECIAIS
0000 PROGRAMA: ENCARGOS ESPECIAIS  
0.006 Atividade: Devolução de Convênios, Programas e outras
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Restituições
Fonte de Recurso 852 � Valor Suplem.
3.3.90.93.00 � Indenizações e Restituições R$ 1,00 2.308,73
Principais serviços e ou produtos

0001 Devolver e Restituir convênios, programas e outros tributos. 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, 02 de julho de 2018. 

LUIZ OQUENDO GARCIA 

Secretário Municipal de Finanças 

SERGIO ONOFRE DA SILVA 

Prefeito 

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS  ANO: X    Nº: 2182     PÁG:07TERÇA-FEIRA 03/07/2018



��������� �

PPRREEFFEEIITTUURRAA DDOO MMUUNNIICCÍÍPPIIOO DDEE AARRAAPPOONNGGAASS
������������	�
��

�

DECRETO Nº 472/18, DE 02 DE JULHO 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$ 244,43 (duzentos e quarenta e quatro mil e quarenta e três centavos). 

   
 05.00 � SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 

 05.01 � Manutenção dos Serviços da Secretaria Municipal de Finanças 
288460000.0.006/3.3.90.93.00 � Indenizações e Restituições................................................................................R$                244,43 
 Fonte de Recurso 852 
                                                                                    

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, proveniente do provável excesso de 
arrecadação do exercício de 2018 da fonte de recurso abaixo especificado: 

FONTE DE RECURSO ESPECIFICAÇÃO VALOR 

852 Aquis.Equip.Potencializar a Agroindustria do Leite 244,43 

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

provenientes de excesso de arrecadação 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: 05.00 � SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PRINCIPAIS METAS

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO UNIDADE 2018 2019 2020 2021
01 UNIDADE: MANUTENÇÃO DOS

SERVIÇOS DA SECRETARIA DE 
FINANÇAS  

28 FUNÇÃO: ENCARGOS ESPECIAIS
846 SUBFUNÇÃO:  OUTROS ENGARGOS

ESPECIAIS 
0000 PROGRAMA: ENCARGOS ESPECIAIS  
0.006 Atividade: Devolução de Convênios, 

Programas e outras Restituições 
Fonte de Recurso 852 � Valor Suplem.
3.3.90.93.00 � Indenizações e Restituições R$ 1,00 244,43 - - -
Principais serviços e ou produtos

0001 Devolver e Restituir convênios, programas e 
outros tributos. 

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 
excesso de arrecadação 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:  05.00 � SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PRINCIPAIS METAS

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO UNIDADE 2018
01 UNIDADE: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE

FINANÇAS  
28 FUNÇÃO: ENCARGOS ESPECIAIS
846 SUBFUNÇÃO:  OUTROS ENGARGOS ESPECIAIS
0000 PROGRAMA: ENCARGOS ESPECIAIS  
0.006 Atividade: Devolução de Convênios, Programas e outras
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Restituições
Fonte de Recurso 852 � Valor Suplem.
3.3.90.93.00 � Indenizações e Restituições R$ 1,00 244,43
Principais serviços e ou produtos

0001 Devolver e Restituir convênios, programas e outros tributos. Outros Produtos  

Houve aumento da meta física 

Art. 5º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogado o Decreto nº 044/2018. 

Arapongas, 02 de julho de 2018. 

LUIZ OQUENDO GARCIA 
Secretário Municipal de Finanças 

SERGIO ONOFRE DA SILVA 
Prefeito 
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 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS 
ESTADO DO PARANÁ 

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS 

Licitação: Modalidade Pregão Presencial nº 063/2018 � Processo Adm. N º 107/2018. 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PARA OS ALUNOS FORMANDOS DO PROERD, JOGOS 
JOEMA E FUTUROS EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
Cumpridas as formalidades legais e considerada a adjudicação do procedimento licitatório, em epígrafe pelo Pregoeiro Municipal, homologo, conforme 
registrado a seguir, com especificação do item e seu preço unitário final: 

CABULON & SANTOS LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 11.708.226/0001-68, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 
402/2018. 

Item Quant. Unid. Descrição Valor Unitário Valor Total 

01 5.000 UND 

Camisetas personalizadas; com layout colorida, meia manga, gola redonda, poliviscose, 
0,67% poliester, 33% viscose, estampada com arte colorida, com no mínimo 04 (quatro) 
cores estampada na frente, costas e mangas com a logomarca do município, arte será 
fornecida na época do evento conforme necessidade; cor colorida- tamanho PP a extra 
GG 

R$13,30 R$66.500,00 

Valor Total: R$ 66.500,00 (sessenta e seis mil e quinhentos reais). 
Obs.: As quantidades e os valores registrados tratam-se de uma mera estimativa de uso para o prazo não superior a 12 (doze meses), podendo ou NÃO ser 

utilizado/contratado pela Administração.  
Prazo de vigência: 12 (doze) meses, a partir da data de sua assinatura.  
Ficando a adjucatária convocada para a retirada da Ata de Registro de Preços, consoante o contido no Item 10.1 do instrumento convocatório, sob as penalidades 
da lei. 
Dê-se publicidade ao ato. Afixe-se em lugar de costume. 
Arapongas, 02 de julho de 2018. 

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA 
Prefeito Municipal  

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS  ANO: X    Nº: 2182     PÁG:10TERÇA-FEIRA 03/07/2018



CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 
ARAPONGAS � PR 

Praça Pio XII, 290 � Centro CEP: 86.701-000 � Arapongas � Paraná 
Fone: (43) 3902-1154 / E-mail: cmdca@arapongas.pr.gov.br 

(Digitado por Jacson M. R. de Moura) 

RESOLUÇÃO 017/2018 

O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CMDCA, no 

uso das atribuições, que lhe confere a Lei Municipal 4.164/2013, bem como o disposto em seu Regimento Interno, 

considerando a Resolução 202/2017, alterada pela Resolução 207/2018, ambas expedidas pelo Conselho 

Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente - CONANDA, bem como as orientações expedidas pelo 

CEDCA/PR, sem prejuízo às demais legislações vigentes, 

RESOLVE: 

Art. 1° - CONVOCAR  a Eleição de 2 (duas) crianças ou adolescentes, a fim de compor a Comissão 

Organizadora da VII Conferência Municipal Sobre Direitos da Criança e do Adolescente do Município de 

Arapongas. 

Parágrafo Único: A eleição de que trata esta Resolução será organizada e realizada pelos 

membros da Comissão Organizadora da VII Conferência Municipal Sobre Direitos da Criança e do Adolescente 

nomeados pela Resolução CMDCA 016/2018. 

Art. 2º - A referida Eleição realizar-se-á em assembleia geral a ser realizada na data de 13 de julho 

de 2018, às 14:00 horas, nas dependências da Sede Administrativa dos Conselhos Municipais, sito à Praça Pio 

XII, 290 (Antigo Paço Municipal, ao lado da Agência Central dos Correios), nesta. O credenciamento de eleitores 

e candidatos terá início às 13:30 horas do dia 13 de julho de 2018. 

§1° -  Para ser considerado candidato a criança ou adolescente deverá manifestar seu interesse de 

concorrer à eleição de que trata esta Resolução no momento do credenciamento para participação na assembléia 

geral. 

§2° -  Toda criança ou adolescente presente na respectiva assembléia geral terá direito a 1 (um) 

voto. 

§ 3° -  No momento do credenciamento, a criança ou adolescente, seja candidato ou eleitor, deverá 

apresentar os seguintes documentos: 

I) Documento oficial com foto em sua via original (RG ou Carteira de Trabalho); e, 

II) Comprovante de residência no Município de Arapongas (em nome do pai, mãe ou responsável 

legal); e, 

III) No caso de representante legal, deverá ser apresentado o documento oficial que concede a 

guarda ou tutela da criança ou adolescente ao responsável em questão. 

Art. 3° �  A eleição de que trata esta resolução será realizada por aclamação, após apresentação 

dos candidatos, durante a assembléia geral de que trata esta Resolução. 

§ 1° - Para efeitos de contagem de votos da eleição de que trata este edital, serão considerados 

eleitos o primeiro e o segundo candidatos mais votados. 

§ 2º. O restante dos candidatos, por ordem de votação, serão convocados a assumir a vaga na 

composição da Comissão Organizadora quando da vacância de cargo de membro da Comissão, dentro da 

respectiva representação. 
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CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 
ARAPONGAS � PR 

Praça Pio XII, 290 � Centro CEP: 86.701-000 � Arapongas � Paraná 
Fone: (43) 3902-1154 / E-mail: cmdca@arapongas.pr.gov.br 

(Digitado por Jacson M. R. de Moura) 

§ 3º. Havendo empate, será considerado eleito o candidato com maior idade; persistindo o empate 

a ordem de eleição será decidida por sorteio. 

Art. 4°. Os casos omissos serão resolvidos pelos membros da Comissão Organizadora da VII 

Conferência Municipal Sobre Direitos da Criança e do Adolescente nomeados pela Resolução CMDCA 016/2018. 

Art. 5° �  Eventuais impugnações poderão ser apresentadas por qualquer interessado no prazo de 

02 (dois) dias. 

§ 1° -  A impugnação de que trata o caput deste artigo deverá ser apresentada através de requisição 

formal, protocolada junto à Secretaria Executiva do CMDCA, sendo indeferidas, de plano, as impugnações 

desprovidas da qualificação do requerente; de indicação dos fatos, suas circunstâncias; do fundamento legal, 

das provas ou, quando for o caso, a indicação de onde estas possam ser obtidas. 

§ 2º - A impugnação será analisada pelo CMDCA em até 5 (cinco) dias, cabendo recurso da decisão 

ao Poder Judiciário, em até 3 (três) dias, a contar da notificação do requerente, ou publicação da decisão, o que 

ocorrer primeiro. 

Art. 6° -  Esta Resolução entra em vigor nesta data, devendo ser publicada. 

Arapongas, 02 de julho de 2018. 

___________________________________ 
Ismailda Ferreira de Lima da Silva 

Presidente 
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