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COMUNICADO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº
051/2018

MUNICÍPIO DE ARAPONGAS, pessoa jurídica de
direito público interno, inscrito no CNPJ/MF sob nº
76.958.966/0001-06, com sede na Rua Garças, 750, nesta
cidade, neste ato representado pelo Exmo. Prefeito, Sr.
Sérgio Onofre da Silva, portador da carteira de identidade
RG no 3.438.984-5/SSP-PR e inscrito no CPF/MF no
477.980.099-49, residente e domiciliado neste Município
torna público nos termos do art. 24, inciso X da Lei nº
8666/93, o contrato de locação de imóvel localizado à
rua marulho, 322 para as instalações e atividades da
UBS Vila Araponguinha, em atendimento a SEMAD, com
fulcro nas informações constantes na CI nº 697/2018
emitida em 01/11/2018 pela Gerência de Patrimônio.

Arapongas, 13 de novembro de 2018.
Ratifico a Dispensa conferida nos termos acima.

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA
Prefeito Municipal

COMUNICADO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº
052/2018

MUNICÍPIO DE ARAPONGAS, pessoa jurídica de
direito público interno, inscrito no CNPJ/MF sob nº
76.958.966/0001-06, com sede na Rua Garças, 750, nesta
cidade, neste ato representado pelo Exmo. Prefeito, Sr.
Sérgio Onofre da Silva, portador da carteira de identidade
RG no 3.438.984-5/SSP-PR e inscrito no CPF/MF no
477.980.099-49, residente e domiciliado neste Município
torna público nos termos do art. 24, inciso X da Lei nº
8666/93, o contrato de locação de espaço físico no topo
do imóvel localizado à rua perdizes, 180 – Centro, para
as instalações de equipamentos de telecomunicações,
em atendimento a Gerência de Patrimônio, com fulcro
nas informações constantes na CI nº 706/2018 emitida
em 05/11/2018 pela Gerência de Patrimônio.

Arapongas, 13 de novembro de 2018.
Ratifico a Dispensa conferida nos termos acima.

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 815/18, DE 06 DE NOVEMBRO DE
2018

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA, Prefeito do Município de
Arapongas, Estado do Paraná, no uso de suas
atribuições legais, tendo em vista o processo
protocolado sob nº 0015932/2018.

Art. 1º - Ficam declaradas de Utilidade Pública, para fins
de Desapropriação Amigável ou Judicial, nos termos do
Artigo 5º, Alínea “i”, do Decreto-Lei sob nº 3.365/41, de
21 de junho de 1941, e legislação posterior, as áreas de
terras a serem destacadas do Lote maior sob nº 51/D,
com área 32.266,67 m², da Gleba Pirapó, neste Município
e Comarca de Arapongas - Paraná, matriculado sob o nº
25.754 do Cartório de Registro de Imóveis do 2º Ofício
desta Comarca de Arapongas - Paraná, de propriedade
de I9 CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.
EPP, as áreas abaixo descritas:

01 – Servidão Perpétua de Passagem - Lote nº 01 (P.M.A.)
– Área – 32,23 m² - “Principiando num marco cravado na
margem esquerda do Ribeirão Mantiqueira, com o lote
nº 01 da Quadra nº 23, do Jardim Paulino Fedrigo; desse
ponto segue confrontando com o dito lote nº 01 da
Quadra nº 23, do Jardim Paulino Fedrigo, no rumo
SE32º38’53"NW, com a distância de 65,97 metros; desse
ponto segue pelo alinhamento predial do Prolongamento
da Rua Quiri Quiri, com um desenvolvimento de 39,36
metros, até o eixo da SERVIDÃO PERPETUA DE
PASSAGEM; desse ponto segue pelo eixo da dita
Servidão, com largura fixa de 3,50 metros, no rumo
SUDESTE, dentro do lote nº 01(P.M.A.) da Quadra nº 06
do Residencial Portal das Águias, com a distância de
9,21 metros, chegando no final da dita descrição, na
divisa do lote nº 02(Fundo de Vale) da Quadra nº 06 do
Residencial Portal das Águias”.

02 - Servidão Perpétua de Passagem - Lote nº 02 (Fundo
de Vale) – Área – 228,77 m² - “Principiando num marco
cravado na margem direita do Ribeirão Mantiqueira, com
o lote nº 01 da Quadra nº 23, do Jardim Paulino Fedrigo;
desse ponto segue confrontando com parte do dito lote
nº 01 da Quadra nº 23, do Jardim Paulino Fedrigo, no
rumo SE32º38’53"NW, com a distância de 59,73 metros;
desse ponto segue pela divisa do lote nº 01(P.M.A.) da
Quadra nº 06 do Residencial Portal das Águias, com as
seguintes distancias de 12,75 metros, 8,52 metros, 9,67
metros e 5,55 metros , até o eixo da SERVIDÃO
PERPETUA DE PASSAGEM; desse ponto segue pelo
eixo da dita Servidão, com largura fixa de 3,50 metros, no

rumo SUDESTE, dentro do lote nº 02(Fundo de Vale) da
Quadra nº 06 do Residencial Portal das Águias, com a
distância de 64,79 metros, chegando no final da dita
descrição, próximo a margem direita do Ribeirão
Mantiqueira”.

Art. 2º - Ficam declaradas de Utilidade Pública igualmente
as benfeitorias porventura existentes nas áreas de terras
descritas no Artigo anterior.

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

Arapongas, 06 de novembro de 2018.

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA
Prefeito

JAIR MILANI
Sec. Mun. de Obras Transportes

e Desenvolvimento Urbano

DECRETO Nº 816/18, DE 06 DE NOVEMBRO DE
2018

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA, Prefeito do Município de
Arapongas, Estado do Paraná, no uso de suas
atribuições legais, tendo em vista o contido nas Leis nº
3.589 e 3.590 de 05 de janeiro de 2009 e processo
protocolado sob nº 001407/2018.

D E C R E T A:
Art. 1º - Fica Aprovado o projeto de Loteamento
denominado “RESIDENCIAL PORTAL DAS ÁGUIAS”,
localizado sobre o Lote de Terras sob nº 51/D, com área
32.266,67 m², da Gleba Pirapó, neste Município e Comarca
de Arapongas - Paraná, matriculado sob o nº 25.754 do
Cartório de Registro de Imóveis do 2º Ofício desta
Comarca de Arapongas - Paraná, de propriedade de I9
CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. EPP.

Art. 2º - A presente aprovação é condicionada ao
cumprimento das obrigações contraídas pelo Loteador
no Termo de Acordo, que passa a fazer parte integrante
deste Decreto.
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Art. 3º - A aprovação não implica no reconhecimento
pela municipalidade dos documentos de domínio e posse
do Loteador, nem em responsabilidade por eventuais
divergências de divisas, dimensões de lotes e/ou direitos
de terceiros, nem para quaisquer indenizações.

Art. 4º - Após a edição deste Decreto será expedido
Alvará de Licença para execução do Loteamento, que
deverá ser levado à Registro na Circunscrição Imobiliária
competente, dentro do prazo de 180 dias, contados de
sua expedição, sob pena de caducidade da licença ora
concedida.

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

Arapongas, 06 de novembro de 2018.

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA
Prefeito

JAIR MILANI
Sec. Mun. de Obras Transportes

e Desenvolvimento Urbano

DECRETO Nº 839/18, DE 08 DE NOVEMBRO 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 28110, de 26/
10/2018;

R E S O L V E:
Art. 1º - Rescindir, a pedido, aos 09 de novembro de
2018, o Contrato de Trabalho por Prazo Indeterminado,
sob regime celetista, firmado na data de 13/02/2017,
conforme Decreto nº 191/17, com JULIANA GOUVEA
DE CARVALHO DEPIERI, matrícula nº 1197481/1,
ocupante do emprego público de Enfermeiro - PSF, 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, 08 de novembro de 2018.

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA
Prefeito

MOACIR PALUDETTO JÚNIOR
Secretário Municipal de Saúde

DECRETO Nº 853/18, DE 09 DE NOVEMBRO 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:

Art. 1º- Reajustar para R$ 249,76 (duzentos e quarenta e
nove reais e setenta e seis centavos) a Unidade Fiscal
de Arapongas – UFA, em face de variação acumulada
de 4,53% (quatro vírgula cinquenta e três por cento)
apresentada no período de novembro/2017 a outubro
de 2018 no IPCA-E (Índice de Preço ao Consumidor
Amplo-Especial).

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua
publicação, com efeitos a partir de 01 de janeiro de 2019,
revogadas as disposições em contrário.

Arapongas, 09 de novembro de 2018.

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA
Prefeito

LUIZ OQUENDO GARCIA
Secretário Municipal de Finanças

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA, Prefeito do Município de
Arapongas, Estado do Paraná, no uso de suas
atribuições legais, tendo em vista o processo
protocolado sob nº 0015932/2018.

Art. 1º - Ficam declaradas de Utilidade Pública, para fins
de Desapropriação Amigável ou Judicial, nos termos do
Artigo 5º, Alínea “i”, do Decreto-Lei sob nº 3.365/41, de
21 de junho de 1941, e legislação posterior, as áreas de
terras a serem destacadas do Lote maior sob nº 51/D,
com área 32.266,67 m², da Gleba Pirapó, neste Município
e Comarca de Arapongas - Paraná, matriculado sob o nº
25.754 do Cartório de Registro de Imóveis do 2º Ofício
desta Comarca de Arapongas - Paraná, de propriedade
de I9 CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.
EPP, as áreas abaixo descritas:

01 – Servidão Perpétua de Passagem - Lote nº 01 (P.M.A.)
– Área – 32,23 m² - “Principiando num marco cravado na
margem esquerda do Ribeirão Mantiqueira, com o lote
nº 01 da Quadra nº 23, do Jardim Paulino Fedrigo; desse
ponto segue confrontando com o dito lote nº 01 da
Quadra nº 23, do Jardim Paulino Fedrigo, no rumo
SE32º38’53"NW, com a distância de 65,97 metros; desse
ponto segue pelo alinhamento predial do Prolongamento
da Rua Quiri Quiri, com um desenvolvimento de 39,36
metros, até o eixo da SERVIDÃO PERPETUA DE
PASSAGEM; desse ponto segue pelo eixo da dita
Servidão, com largura fixa de 3,50 metros, no rumo
SUDESTE, dentro do lote nº 01(P.M.A.) da Quadra nº 06
do Residencial Portal das Águias, com a distância de
9,21 metros, chegando no final da dita descrição, na
divisa do lote nº 02(Fundo de Vale) da Quadra nº 06 do
Residencial Portal das Águias”.

02 - Servidão Perpétua de Passagem - Lote nº 02 (Fundo
de Vale) – Área – 228,77 m² - “Principiando num marco
cravado na margem direita do Ribeirão Mantiqueira, com
o lote nº 01 da Quadra nº 23, do Jardim Paulino Fedrigo;
desse ponto segue confrontando com parte do dito lote
nº 01 da Quadra nº 23, do Jardim Paulino Fedrigo, no
rumo SE32º38’53"NW, com a distância de 59,73 metros;
desse ponto segue pela divisa do lote nº 01(P.M.A.) da
Quadra nº 06 do Residencial Portal das Águias, com as
seguintes distancias de 12,75 metros, 8,52 metros, 9,67
metros e 5,55 metros , até o eixo da SERVIDÃO
PERPETUA DE PASSAGEM; desse ponto segue pelo
eixo da dita Servidão, com largura fixa de 3,50 metros, no
rumo SUDESTE, dentro do lote nº 02(Fundo de Vale) da
Quadra nº 06 do Residencial Portal das Águias, com a
distância de 64,79 metros, chegando no final da dita
descrição, próximo a margem direita do Ribeirão
Mantiqueira”.

Art. 2º - Ficam declaradas de Utilidade Pública
igualmente as benfeitorias porventura existentes nas
áreas de terras descritas no Artigo anterior.

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

Arapongas, 06 de novembro de 2018.

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA
Prefeito

JAIR MILANI
Sec. Mun. de Obras Transportes

e Desenvolvimento Urbano
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PORTARIA nº. 057/18, de 12 de novembro 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 lhes foram conferidas pela Lei Municipal nº 3.676/09, e à vista do 
contido no processo protocolado sob o nº. 25352, de 24 de setembro de 2018;  

R E S O L V E M : 

Art. 1º - CONCEDER PENSÃO MENSAL TEMPORÁRIA, 
nos termos do art. 40, § 7º, inciso II, da Constituição Federal, com a redação dada pela 
Emenda Constitucional nº 41, de 19/12/03; combinado com o art. 26 e parágrafos, da Lei 
nº 3.225, de 03/08/05 (Regime Próprio de Previdência Social), a EVELYN CAROLINE 
GASPAROTTO SOUZA, inscrita no Cadastro de Pessoa Física CPF sob nº. 
123.572.719-06, filha menor da então servidora Elaine Gasparotto, falecida aos 
28.05.2018. 

Art. 2º - O valor dos proventos mensais será de R$ 1.294,80 (Um 
mil, duzentos e noventa e quatro reais e oitenta centavos) e anuais de R$ 15.537,60 
(Quinze mil, quinhentos e trinta e sete reais e sessenta centavos), correspondentes a 100% 
do valor da remuneração de contribuição percebida pela então participante no cargo 
efetivo de Auxiliar de Serviços Gerais, Classe B, Nível 29, do Grupo Profissional Básico 
01, já acrescido de 14% de Adicional por Tempo de Serviço, com observância ao contido 
no art. 40, parágrafos 7º, inciso II e 8º, da Constituição Federal, combinado com os artigos 
26 e 31, da Lei nº. 3.225/05. 

Art. 3º - Conforme dispositivos legais supracitados, os proventos 
serão reajustados, para preservar-lhes, em caráter permanente, o valor real, na mesma data 
e nos mesmos índices em que se der o reajuste dos benefícios do Regime Geral de 
Previdência Social � RGPS, portanto sem paridade.

Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
com efeitos a contar de 28.05.2018, data de falecimento da então servidora, revogadas as 
disposições em contrário. 

       Arapongas, 12 de novembro de 2018. 

MARIA DO CARMO PAIANO NIHEI 
                    DIRETORA-PRESIDENTE

   

GIULIANA MANFRINATTO FERNANDES 
   DIRETORA-PREVIDENCIARIA     

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS  ANO: X    Nº: 2276     PÁG:05QUARTA-FEIRA 14/11/2018
RELATÓRIO DE NOTIFICAÇÃO DE AUTUAÇÃO - SESTRANIPPASA



PORTARIA nº. 058/18, de 12 de novembro 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 conferidas pela Lei Municipal nº. 3.676/09, e à vista do contido no 
processo protocolado sob número 29186, de 09 de novembro de 2018; 

R E S O L V E M: 

  Art. 1º - CONCEDER PENSÃO MENSAL VITALÍCIA, nos termos 
do art. 40, § 7º, inciso I, da Constituição Federal, combinado com o art. 7º da Emenda 
Constitucional nº. 41, de 19.12.2003; combinado com o art. 26 e parágrafos, da Lei nº. 
3.225, de 03.08.2005 (Regime Próprio de Previdência social), a ADENIR 
CAVALIERI DA SILVA, inscrita no Cadastro de Pessoa Física CPF/MF sob nº. 
878.641.859-91, cônjuge do então servidor aposentado Geraldino Mendes da Silva, 
falecido aos 02.11.2018. 

Art. 2º - O valor dos proventos mensais será de R$ 1.535,40 (Um mil, 
quinhentos e trinta e cinco reais e quarenta centavos), e anuais de R$ 18.424,80 
(Dezoito mil, quatrocentos e vinte e quatro reais e oitenta centavos), correspondentes à 
100% do valor do benefício de aposentadoria devido ao então servidor, concedido pelo 
Decreto nº. 286/95 de 24.04.1995, publicado em 29.04.1995, retificado pelo Decreto nº. 
657/95 de 30.11.1995, publicado em 08.12.1995, em observância ao art. 40, parágrafos 
7º, inciso I, e 8º, da Constituição Federal, combinado com o art. 31, da Lei nº. 3.225/05. 

  Art. 3º - Conforme dispositivos legais supracitados, os 
proventos serão reajustados, para preservar-lhes, em caráter permanente, o valor real, na 
mesma data e nos mesmos índices em que se der o reajuste dos benefícios do Regime 
Geral de Previdência Social � RGPS, portanto sem paridade.

  Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com 
efeitos a contar de 02.11.2018, data do falecimento do então servidor aposentado, 
revogadas as disposições em contrário.  

  

Arapongas, 12 de novembro de 2018. 

MARIA DO CARMO PAIANO NIHEI 
DIRETORA-PRESIDENTE          

GIULIANA MANFRINATTO FERNANDES 
DIRETORA-PREVIDENCÁRIA 
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PORTARIA nº. 059/18, de 13 de novembro 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 lhes foram conferidas pela Lei Municipal nº. 3.676/09, e à vista do 
contido no processo protocolado sob o nº. 23941, de 10 de setembro de 2018;  

R E S O L V E M : 

Art. 1º - CONCEDER PENSÃO VITALÍCIA, nos termos do art. 
40, § 7º, inciso I, da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda Constitucional 
nº 41, de 19/12/03; combinado com o art. 26 e parágrafos, da Lei nº 3.225, de 03/08/05 
(Regime Próprio de Previdência Social), a ANGELA MARIA ANTUNES, inscrita no 
Cadastro de Pessoa Física CPF/MF sob nº. 039.387.809-08, filha maior inválida do então 
servidor aposentado Sr. João Antunes de Oliveira, falecido aos 23.08.2018. 

Art. 2º - O valor dos proventos mensais será de R$ 1.420,83 (Um 
mil, quatrocentos e vinte reais e oitenta e três centavos), e anuais de R$ 17.049,96 
(Dezessete mil, quarenta e nove reais e noventa e seis centavos), correspondentes à 100% 
do valor do benefício de aposentadoria devido ao então servidor, concedido pelo Decreto 
nº. 485/05 de 19.07.2005, publicado em 02.08.2005, retificado pelo Decreto nº. 317/06 de 
23.06.2006, publicado em 04.07.2006, em observância ao art. 40, parágrafos 7º, inciso I, e 
8º, da Constituição Federal, combinado com o art. 31, da Lei nº. 3.225/05. 

Art. 3º - Conforme dispositivos legais supracitados, os proventos 
serão reajustados, para preservar-lhes, em caráter permanente, o valor real, conforme 
legislação municipal pertinente, sem paridade ou isonomia com os reajustes concedidos 
aos servidores da ativa. 

Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
com efeitos a contar de 23.08.2018, data de falecimento do então servidor aposentado, 
revogadas as disposições em contrário. 

Arapongas, 13 de novembro de 2018. 

MARIA DO CARMO PAIANO NIHEI 
DIRETORA-PRESIDENTE          

GIULIANA MANFRINATTO FERNANDES 
DIRETORA-PREVIDENCÁRIA 
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