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AVISO DE APROVAÇÃO DE PROVA DE
CONCEITO E CONVOCAÇÃO

PREGÃO N.° 023/2019

O Pregoeiro Municipal, torna público, para
conhecimento dos interessados a APROVAÇÃO da
prova de conceito apresentada pela empresa IPM
Sistemas LTDA de acordo com o laudo emitido pela
Diretoria de Tecnologia de Informação – DTI em data de
27 de março de 2019 em conformidade com o item 7.7.9
do Edital.
Desta forma, fica CONVOCADO, a licitante Classificada
para participarem da sessão confirmada a realizar-se no
dia 02 de Abril de 2019 às 14h:00min, na sala de reuniões
da Gerência de Licitação, localizada no 2° Piso, Paço
Municipal, Rua Garças, 750, Centro – Arapongas – PR, a
fim de dar prosseguimento aos trabalhos com a abertura
do envelope n.° 2, contendo a Documentação de
Habilitação.

Arapongas, 28 de Março de 2019.

VALDINEI JULIANO PEREIRA
Pregoeiro Municipal

DECRETO Nº 181/19, DE 21 DE MARÇO DE 2019

SERGIO ONOFRE DA SILVA, Prefeito do Município de
Arapongas, Estado do Paraná, no uso de suas
atribuições legais e, considerando o contido no
processo de Averbação, protocolado sob nº 7768, de
18.03.2019;

R E S O L V E:
AVERBAR ao acervo de EVA MARA VIDAL PRIETO,
matrícula nº 34070-01, ocupante do cargo de Auxiliar de
Serviços Gerais, Classe A, Nível 20, do Grupo
Profissional Básico 01, de provimento efetivo, lotado
na Secretaria Municipal de Educação, o tempo de
contribuição vinculado ao Regime Geral de Previdência
Social - RGPS, conforme Certidão nº 14022010.1.00001/
19-7, expedida pelo INSS em 18.03.2019, complementada
pela Certidão nº 031/19, expedida pela Secretaria de
Administração em 21.03.2019, referente aos períodos de
01.08.1982 a 31.12.1983, 29.12.1988 a 03.05.1990,
01.08.1991 a 16.10.1991 e 17.03.1992 a 28.02.1993,
perfazendo o total de 1.428 dias, correspondentes a 03
anos, 11 meses e 03 dias, considerados para efeitos de
aposentadoria e disponibilidade, na forma do disposto

no art. 201, § 9º, da Constituição Federal; art. 40 e ss., do
Capítulo I, Título IV, da Lei nº 3.225/05 (Sistema de
Seguridade Social), dos quais 00 anos, 11 meses e 12
dias considerados para todos os efeitos legais, conforme
art. 184, da Lei nº 4.451/16.

Arapongas, 21 de Março de 2019.

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA
Prefeito

VALDECIR ANTONIO SCARCELLI
Secretário de Administração

DECRETO Nº 182/19, DE 21DE MARÇO DE 2019

SERGIO ONOFRE DA SILVA, Prefeito do Município de
Arapongas, Estado do Paraná, no uso de suas
atribuições legais e, considerando o contido no
processo de Averbação, protocolado sob nº 8074, de
20.03.2019;

R E S O L V E :
AVERBAR ao acervo de BETANIA PEREIRA ZANCAN,
matrícula nº 82856-01, ocupante do cargo de Professor,
Classe C, Nível 12, do Quadro Próprio do Magistério,
de provimento efetivo, lotado na Secretaria Municipal
de Educação, o tempo de contribuição vinculado ao
Regime Geral de Previdência Social – RGPS, conforme
Certidão nº 14022020.1.00034/18-4, expedida pelo INSS
em 14.03.2019, referente aos períodos de 01.03.2002 a
11.12.2003 e 01.04.2004 a 23.02.2006, perfazendo o total
de 1.255 dias, correspondentes a 03 anos, 05 meses e 10
dias, na forma do disposto no art. 201, § 9º, da
Constituição Federal; art. 40 e ss., do Capítulo I, Título
IV, da Lei nº 3.225/05 (Sistema de Seguridade Social)
considerados apenas para efeitos de aposentadoria e
disponibilidade.

Arapongas, 21 de Março de 2019.

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA
Prefeito

VALDECIR ANTONIO SCARCELLI
Secretário de Administração

DECRETO Nº 186/19, DE 22 DE MARÇO DE 2019

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA, Prefeito do Município de
Arapongas, Estado do Paraná, no uso de suas
atribuições legais, e considerando o disposto no Art. 7°
da Lei Municipal nº 4.644, de 13 de dezembro de 2017,
que dispõe sobre constituição de um Conselho de
Inspeção Sanitária no Município de Arapongas,

D E C R E T A:
Art. 1º. Fica instituído o Conselho de Inspeção Sanitária
do Município de Arapongas, nos termos do presente
Decreto, com base no disposto pelo Art. 7° da Lei
Municipal 4.644/2017, de 13 de dezembro de 2017.

Art. 2º. O Conselho de Inspeção Sanitária é um órgão de
caráter consultivo, com a finalidade básica de
aconselhar, sugerir, debater e definir assuntos ligados à
elaboração e criação de normas, regulamentos e execução
do Serviço de Inspeção Municipal (SIM) do Município
de Arapongas.

Art. 3º. Compete ao Conselho de Inspeção Sanitária:
I – elaborar e aprovar seu Regimento Interno;
II - auxiliar o Serviço de Inspeção Municipal na
elaboração das normas, regulamentos, portarias e outros
instrumentos legais necessários à plena execução das
atividades de inspeção;
III – auxiliar, quando solicitado, na análise dos projetos
de construção, reforma e aparelhamento dos
estabelecimentos destinados à obtenção de matéria-
prima, industrialização e beneficiamento de produtos de
origem animal ou vegetal;
IV - colaborar com a coordenação do SIM, quando
solicitado;
V – manifestar-se quanto aos assuntos referentes à sua
área de atuação, ex officio, ou quando solicitado;
VI – Outras competências estabelecidas na legislação
vigente.

Art. 4º. O Conselho de Inspeção Sanitária será composto
pelos órgãos e secretarias a seguir descritos:
I – 01 (um) representante da Secretaria Municipal de
Agricultura, Serviços Públicos e Meio Ambiente, ligado
ao Serviço de Inspeção Municipal (SIM);
II – 01 (um) representante do Departamento Municipal
de Saneamento e Vigilância Sanitária, órgão ligado à
Secretaria Municipal de Saúde;
III – 01 (um) representante da Secretaria Municipal de
Indústria, Comércio e Turismo;
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IV – 01 (um) representante do Conselho Municipal de
Saúde;
V - 01 (um) representante do Conselho Municipal de
Desenvolvimento Rural;
VI - 01 (um) representante do Conselho Municipal de
Defesa do Meio Ambiente;
VII - 01 (um) representante do Sindicato Patronal Rural;
VIII - 01 (um) representante do Sindicato dos
Trabalhadores Rurais;
IX – 01 (um) representante da Associação Comercial e
Empresarial de Arapongas – ACIA; e,
X – 01 (um) representante da Cooperativa de
Comercialização e Reforma Agrária União Camponesa –
COPRAN.
§ 1º Os membros do Conselho de Inspeção Sanitária
serão indicados pelos respectivos órgãos e secretarias,
cabendo ao Chefe do Poder Executivo Municipal a
nomeação dos mesmos, através de Decreto.
§ 2º O mandato dos membros do Conselho será de 02
(dois) anos, contados a partir de sua nomeação,
permitidas reconduções.
§ 3º Os membros do Conselho poderão ser substituídos
a qualquer tempo, mediante requerimento formal do
órgão ou secretaria que representam.

Art. 5º. O Conselho será presidido pelo representante
da Secretaria Municipal de Agricultura, Serviços
Públicos e Meio Ambiente e terá como Vice-Presidente
o representante do Departamento Municipal de
Saneamento e Vigilância Sanitária.
Parágrafo único. O Conselho contará com um Secretário,
que será eleito entre seus pares.

Art. 6º. Os membros do Conselho não serão
remunerados, sob qualquer título, sendo seus serviços
considerados da mais alta relevância para o Município.

Art. 7º. Toda a estrutura administrativa necessária para
o regular desempenho das funções do Conselho de
Inspeção Sanitária deverá ser fornecida pela Secretaria
Municipal de Agricultura, Serviços Públicos e Meio
Ambiente, de acordo com as dotações disponíveis no
orçamento vigente.

Art. 8º. O Conselho contará com uma Secretaria
Executiva, para dar suporte administrativo ao
cumprimento de suas competências.
I - A Secretaria Executiva terá, no mínimo, um(a)
Secretário/a Executivo/a, indicado(a) pelo Chefe do
Poder Executivo Municipal.
II - Para o exercício das funções de Secretário Executivo
somente poderá ser indicado funcionário do Município
com formação de nível superior em qualquer área.
III - Poderá(ão) ser indicado(s) funcionário(s) com
formação de nível médio para auxiliar o Titular da
Secretaria Executiva no exercício de suas funções.
IV - Fica vedada a indicação de membro do Conselho
para compor a Secretaria Executiva.

Art. 9º. As demais matérias pertinentes ao funcionamento
do Conselho de Inspeção Sanitária serão
regulamentadas pelo seu Regimento Interno.

Art. 10. Este Decreto entra em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.

Arapongas, 22 de março de 2019.

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA
Prefeito

LUIZ CARLOS VISSOCI
Secretário Mun. De Agricultura, Serviços Públicos

e Meio Ambiente

DECRETO Nº 194/19, DE 26 DE MARÇO DE 2019

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

- O contido em processo nº 6415/19, de 06/03/2019;

- A constatação de erros materiais contidos em Decreto
nº 041/19, de Progressão Funcional.

R E S O L V E:
Art. 1º - RETIFICAR a Progressão Funcional, concedida
à KEILA CRISTIANE SCOBOSA COUTO BARBOSA,
matrícula nº 32352/2, ocupante do cargo de Professor
de Educação Infantil 30 horas, Classe A, do Quadro
Próprio do Magistério, de provimento efetivo, lotado
na Secretaria Municipal de Educação, para o Nível 17, e
não como constou.
Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.

Arapongas, 26 de março de 2019.

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA
Prefeito

REGINA DEMELE DE CARVALHO VALÉRIO
Secretária Municipal de Educação Interina

DECRETO Nº 195/19, DE 26 DE MARÇO DE 2019

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA, Prefeito do Município de
Arapongas, Estado do Paraná, no uso de suas
atribuições legais e considerando:
- O contido em CI nº 195/19, de 06/03/2019, da Secretaria
Municipal de Educação;
- A constatação de erros materiais contidos em Decreto
nº 041/19, de Progressão Funcional.

R E S O L V E:
Art. 1º - REVOGAR a Progressão Funcional, concedida
através do Decreto nº 041/19, no que diz respeito à VERA
LUCIA MENDONÇA NUNES, matrícula nº 34320/1 e
matrícula nº 34320/2, ocupante do cargo de Professor,
Classe C, do Quadro Próprio do Magistério, de
provimento efetivo, lotado na Secretaria Municipal de
Educação.

Art. 2º - Consequentemente ficam mantidos os Níveis
29 e 24, respectivamente.
Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.

Arapongas, 26 de março de 2019.

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA
Prefeito

REGINA DEMELE DE CARVALHO VALÉRIO
Secretária Municipal de Educação Interina

DECRETO Nº 196/19, DE 26 DE MARÇO DE 2019

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA, Prefeito do Município de
Arapongas, Estado do Paraná, no uso de suas
atribuições legais e, considerando o contido no Resumo
de Documentos para Cálculo de Tempo de Contribuição,
expedido em 08/02/2013, pelo INSS, referente NB
143.236.357-0;

R E S O L V E:
Art. 1º - Retificar, com fundamento no parágrafo 1º, do
art. 83, da Lei nº. 3.172/04 (Estatuto e Plano de Cargos,
Carreira e Remuneração do Magistério Público Municipal
de Arapongas), o reenquadramento procedido pelo
Decreto nº 626/04, da servidora Angelina Milani,
matrícula nº 13773/1, para dizer que o referido
enquadramento é no nível “12, não como constou;
Art. 2º - Consequentemente ficam retificadas as
Progressões Funcionais concedidas pelos Decretos de
nº s 090/07, 179/09, 128/11, 211/13 e 068/15,
respectivamente para os níveis “14”, “16”, “18”, “20” e
“22”, não como constaram;
Art. 3º - Retificar, com fundamento no art. 57, da Lei
Municipal nº 4450/16 (Estatuto e Plano de Cargos,
Carreira e Remuneração do Quadro de Pessoal do
Magistério Público Municipal), o enquadramento
procedido pelo Decreto nº 187/16, para dizer que o
referido enquadramento é no nível “22”, não como
constou, sendo considerado para o referido nível, o
tempo de serviço no magistério público municipal, do
período de 01/05/1992 até 01/02/2015, observadas
respectivas promoções;
Art. 4º - Consequentemente, ficam retificadas as
Progressões Funcionais concedidas pelos Decretos de
nº s 582/17 e 041/19, para os níveis “ 24” e “26”,
respectivamente;
Art. 5º - Ficam ainda revistos os Adicionais por Tempo
de Serviço - ATS, para que sejam considerados a contar
de 01/05/1992;
Art. 6º - Este Decreto entra em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.

Arapongas, 26 de março de 2019.

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA
Prefeito

REGINA DEMELE DE CARVALHO VALÉRIO
Secretária Municipal de Educação Interina
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EXTRATO DE PREGÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGAS

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Processo Administrativo: nº 043/2019.
Pregão: nº. 029/2019.
Partes: Município de Arapongas e BEMAQ AGRICOLA
EIRELI., CNPJ nº 01.655.785/0001-01, neste ato
representado por Sergio Cristóvão Marchini, inscrito
no CPF/MF nº 577.202.409-44.
Objeto: aquisição de 01 (um) perfurador de solo, para
ser acoplado em trator agrícola, em atendimento a
Secretaria Municipal de Agricultura, Serviços Públicos
e Meio Ambiente - SEASPMA.
Valor: R$ 6.010,00 (seis mil e dez reais).
Foro: Município de Arapongas. Data e Assinaturas.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Processo Administrativo: n° 193/2018.
Contrato: nº.524/2018 – 1º Termo Aditivo.
Dispensa: nº. 044/2018.
Partes: Município de Arapongas e GUILHERME
LAZARO MARTINEZ FILHO, CNPJ nº 349.946.539-68.
Objeto: locação de imóvel localizado a Rua Marabú, 671,
centro, para instalações e atividades da secretaria
municipal de educação, em atendimento a Gerência de
Patrimônio - GEPAT.
Objeto do Termo Aditivo: com fundamento no Processo
Administrativo nº. 6555, datado de 07/03/2019, acordam
as partes, nos termos da Lei n°. 8.666/93, em prorrogar o
prazo de vigência contratual da locação do imóvel
localizado à Rua Marabú, 671, Centro, que abriga
atividades e instalações da Secretaria Municipal de
Educação, por 06 (seis) meses, observado o início em
11/03/2019 e encerramento em 11/09/2019, sendo que
para este período será mantido o valor do aluguel em R$
3.500,00 (três mil e quinhentos reais), totalizando ao final
da vigência a quantia de R$ 21.000,00 (vinte e um mil
reais). Data e assinaturas.

LEI Nº 4.739, DE 26 DE MARÇO DE 2019

Declara Órgão Oficial do Município de Arapongas,
Estado do Paraná, o Jornal “TRIBUNA DO NORTE” e
dá outras providências.

A CÂMARA MUNICIPAL DE ARAPONGAS, ESTADO
DO PARANÁ, APROVOU, E EU, PREFEITO
MUNICIPAL, SANCIONO A SEGUINTE LEI:

Art. 1º. Fica declarado Órgão Oficial do Município de
Arapongas, Estado do Paraná, o jornal “Tribuna do
Norte”, da Editora Tribuna do Norte S.A., estabelecida
na cidade de Apucarana – PR, empresa vencedora da
Licitação na modalidade PREGÃO nº 005/2019-PMA -
Processo Administrativo nº 007/2019.

Art. 2º. Fica ratificada a Ata de Registro de Preços nº.
265/2019, assinada em 22 de fevereiro de 2019, entre o
Município de Arapongas e a Editora Tribuna do Norte
S/A, inscrita no CNPJ sob nº 82.423.096/0001-65.

Parágrafo Único. Nos termos do Processo
Administrativo nº 007/19 e Licitação na modalidade
PREGÃO nº 005/2019-PMA, o prazo de vigência é de
12(doze) meses, contados a partir de 22 de fevereiro de
2019, conforme Ata de Registro de Preços que fica
fazendo parte integrante desta Lei.

Art. 3º. As despesas de execução desta lei correrão por
conta da dotação própria do orçamento geral vigente.

Art. 4º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

Arapongas, 26 de março de 2019.

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA
Prefeito

VALDECIR ANTONIO SCARCELLI
Secretário Municipal de Administração

LEI Nº 4.742, DE 26 DE MARÇO DE 2019

Dispõe sobre a alteração do Capítulo IV e cria o Capítulo
V, da Lei Municipal nº 4.292, de 01 de setembro de 2014,
que dispõe sobre o Programa de Incentivo ao Esporte
Amador de Arapongas e o Bolsa Atleta.

A CÂMARA MUNICIPAL DE ARAPONGAS, ESTADO
DO PARANÁ, APROVOU, E EU, PREFEITO
MUNICIPAL, SANCIONO A SEGUINTE LEI:

Art. 1º. Fica alterado o Capítulo IV, da Lei Municipal nº.
4.292, de 01 de setembro de 2014, que passa a vigorar
com os seguintes artigos:

Capítulo IV
DO AUXÍLIO ATLETA

Art. 17. Será fornecido o Auxílio Atleta aos atletas
amadores e equipes amadoras, que representem o
Município de Arapongas em competições esportivas
oficiais no território nacional ou no exterior, para
assistência no custeio das despesas com transporte,
estadia, alimentação e/ou pagamento de taxa de
inscrição relacionada às referidas competições, para o
fim de incentivar a pratica esportiva e elevar o nome do
Município de Arapongas no cenário esportivo Regional,
Estadual, Nacional e Internacional.
§ 1º. O auxílio financeiro de que trata a presente lei não
se destina ao custeio de despesas previstas no “caput”
deste artigo quando decorrentes da participação em
Jogos por atletas ou equipes formadas pela própria
Secretaria Municipal de Esportes para participação
representando o Município de Arapongas, as quais
serão custeadas diretamente pela Secretaria Municipal
de Esporte;

§ 2º. Não poderão ser beneficiários do Auxílio Atleta as
equipes profissionais, ou seja, aqueles que pela prática
desportiva sejam remunerados através de contrato
formal de trabalho;

§ 3º. Não poderão ser custeadas, com os recursos
previstos no “caput” deste artigo, despesas com estadia
e alimentação quando já estiverem incluídas no valor da
taxa de inscrição ou quando forem ofertados
gratuitamente pela entidade organizadora do evento
esportivo;

§4º. Serão consideradas competições oficiais para os
fins desta Lei aquelas organizadas, realizadas ou
autorizadas pela entidade Regional, Estadual (v.g.
Federações e/ou Ligas), Nacional (v.g. Confederações)
ou Internacional que administre a respectiva modalidade
esportiva.
Art. 18. Para requerer o recebimento do Auxílio Atleta,
os atletas, delegações ou equipes deverão protocolar
requerimento dirigido a Secretaria Municipal de Esporte,
contendo:

I - Os dados pessoais dos participantes com cópia dos
documentos pessoais (RG,CPF e endereço) e do
passaporte válido, com visto de entrada, se necessário,
quando tratar-se de competição internacional fora do
âmbito dos países integrantes do MERCOSUL,
comprovação de endereço de residência do Município
de Arapongas há mais de 1 (um) ano, ser brasileiro nato
ou naturalizado, ser atleta da área desportiva, ter idade
mínima de 16 (dezesseis) anos (menor relativamente
incapaz) no dia do protocolo do requerimento;

II - A descrição da modalidade esportiva a ser disputada,
acompanhada do calendário oficial da competição em
que será representado o Município de Arapongas, ou
documento equivalente que comprove a realização do
evento; no caso de competição a ser disputada no
exterior deverá ser apresentada cópia da convocação,
convite ou outro documento equivalente expedido por
entidade que administre a respectiva modalidade
esportiva;

III - Ser Natural ou comprovar residência de no mínimo
01 (um) ano no Município de Arapongas;

IV - A relação dos gastos e os dados da(s) conta(s)-
corrente(s) para depósito do valor do Auxílio Atleta;

V - Apresentar plano anual de participação em, no
mínimo, uma competição oficial da modalidade e
categoria;

VI - Apresentar autorização do pai ou responsável e
comprovante de matrícula em instituição de ensino
pública ou privada, no caso de atleta menor de 18
(dezoito) anos de idade;

VII - Não estar cumprindo punição imposta por
Tribunais de Justiça Desportiva, Federação,
Confederação ou entidade do gênero, das modalidades
correspondentes;
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VIII - Comprometer-se a representar o Município em
competições e eventos promovidos ou considerados
de interesse da Secretaria Municipal de Esporte;

IX – Comprovar a obtenção de pódio, no mínimo há
dois anos da data do requerimento, na modalidade
esportiva que pratica, em alguma das competições
previstas no § 4º, do art. 17 desta Lei, ou estar bem
ranqueado, caso houver ranking, a ser verificado, neste
último caso, pelo COMEL;

§ 1º. Na hipótese de atleta ou membro de equipe ser
menor relativamente incapaz, o requerimento deverá ser
firmado em conjunto de seu representante legal, o qual
deverá apresentar também sua documentação pessoal e
comprobatória da condição de responsável legal do
atleta e, no caso de participação em competição
internacional, autorização de viagem expedida por
ambos os genitores ou responsável legal passada por
escritura pública ou instrumento particular com firma
reconhecida, ou, se for o caso, decisão judicial
autorizativa;

§ 2º. O requerente do Auxílio Atleta deverá protocolar o
pedido com antecedência de até 15 (quinze) dias da data
do início do evento esportivo que participará.

§ 3º. O requerimento será analisado pelo Conselho
Municipal de Esporte e Lazer, que deverá opinar sobre
o deferimento ou não;

§4º O Secretário Municipal de Esporte, após análise da
Conselho Municipal de Esporte e Lazer, despachará o
requerimento no prazo máximo de 05 (cinco) dias da data
de análise do COMEL;

Art. 19. O valor destinado para o custeio das despesas
previstas no artigo 17 será fornecido de acordo com a
distância do Município de Arapongas até a cidade que
ocorrerá a competição, com exceção das competições
internacionais, e serão pagos nos limites da seguinte
forma, a critério da Secretária Municipal de Esporte, de
acordo com o orçamento, tendo por base a Unidade
Fiscal de Arapongas - UFA:

I - Acima de 120 km até 250 km, até 02 UFA;

II - Acima de 250 km até 600 km, até 04 UFA;
III - Acima de 600 km até 800 km, até 05 UFA;

IV - Acima de 800 km até 1000 km, até 06 UFA;

V - Acima de 1000 km, até 10 UFA;

VI - Competições internacionais, até 20 UFA.

§ 1º. Os valores dos incisos I ao VI, deste artigo,
correspondem ao auxílio financeiro para atletas
individuais.

§ 2º. No caso de requerimento do Auxílio Atleta para
delegação ou equipe esportiva para competição
nacional, poderá ser pago além do previsto nos incisos
I ao V, um adicional de até 02 UFA por atleta.

§ 3º. No caso de requerimento do Auxílio Atleta para
delegação ou equipe esportiva para competição
internacional, poderá ser pago além do previsto nos
incisos VI, um adicional de 03 UFA por atleta.

Art. 20. Cada atleta, delegação ou equipe poderá requerer
até 03 (três) Auxílios Atleta para competições nacionais
e 2 (dois) para competições internacionais realizadas
entre 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano.

§ 1º. Poderão ser concedidos até 30 Auxílios Atleta para
competições nacionais e 10 Auxílios Atleta para
competições internacionais por ano, podendo o Poder
Executivo alterar através de Decreto Municipal estas
quantidades, respeitando os recursos orçamentários
destinados para este benefício.

§ 2º. Em havendo mais de um requerente para a mesma
competição e não sendo possível conceder o auxílio a
todos, o critério para a escolha do atleta beneficiado
será baseado no melhor currículo, a ser analisado pelo
COMEL.

Art. 21. O beneficiário deverá prestar contas das
despesas realizadas a Secretaria Municipal de Esporte,
no prazo máximo de 30 (trinta) dias do término da
competição esportiva, mediante apresentação dos
respectivos comprovantes de gastos e de restituição de
saldo, quando for o caso, além de informações
documentadas sobre o resultado alcançado na
competição, sob pena de responsabilização
administrativa, civil e criminal, nos termos da legislação
aplicável aos responsáveis pelo recebimento de
recursos públicos.

§ 1º. A Secretaria Municipal de Esporte deverá
encaminhar a prestação de contas para a Controladoria
Geral do Município para exercício das suas atribuições;

§2º. Na hipótese da não aprovação da prestação de
contas ou na falta de sua prestação, os respectivos
processos serão remetidos à Procuradoria Geral do
Município, para cobrança e ressarcimento, ficando o
beneficiário sujeito à devolução do valor recebido,
acrescido de multa pecuniária de 30% (trinta por cento)
sobre o valor devidamente corrigido, não eximindo o
requerente das demais sanções previstas em lei;

§3º. No caso de o requerente incorrer no previsto no
parágrafo acima, ficará impossibilitado de receber novo
Auxílio Atleta, bem como qualquer outro benefício da
Prefeitura Municipal de Arapongas, até que a questão
seja regularizada.

§ 4º. Caso o beneficiário deixe de participar da competição
por qualquer razão, deverá promover a imediata e integral
restituição dos valores recebidos, sob pena de
responsabilização nos termos do “caput” deste artigo.

Art. 22. Compete à Secretaria Municipal de Esporte, com
apoio e supervisão do órgão de Controle Interno do
Município, promover a fiscalização, controle e repasse
do auxílio financeiro, mediante emissão de relatório

circunstanciado contendo as informações necessárias
para efeito de prestação de contas e cadastro dos
beneficiários.

Art. 23. As despesas decorrentes da concessão do
Auxílio Atleta correrão por conta dos recursos
orçamentários da Secretaria Municipal de Esporte.

Art. 24. Os Atletas e Equipes beneficiados por esta lei,
se comprometem a representar o Município de
Arapongas em jogos oficiais a que forem convocados,
entendidos como aqueles promovidos pelo Poder
Público Municipal, Estadual ou Federal (Jogos Abertos,
Jogos da Juventude etc.), cuja recusa injustificada
importará na negativa de concessão do benefício aqui
previsto pelo prazo de até 02 (dois) anos;

Art. 25. Os Atletas e Equipes beneficiados por esta lei,
autorizam expressamente o uso de seu nome e de sua
imagem pela Prefeitura Municipal de Arapongas, para
divulgação nas diversas mídias;

Art. 26. Os Atletas e Equipes beneficiados por esta lei,
comprometem-se, ainda, a utilizar o brasão municipal e
o símbolo da Secretaria Municipal de Esporte em suas
vestes destinadas à competição (uniforme, quimono
etc.), podendo tal material ser, inclusive, fornecido pela
própria Secretaria, a título de empréstimo para uso na
competição, devendo ser devolvido ao final (por
exemplo, agasalhos, uniformes, quimonos etc.);

Art. 2º. Fica criado o Capítulo V, da Lei Municipal nº.
4.292, de 01 de setembro de 2014, que passa a vigorar
com os seguintes artigos:

Capítulo V

Art. 27. As despesas desta Lei correrão à conta da
dotação orçamentária própria da Secretaria Municipal
de Esporte, nos termos das respectivas Leis
orçamentárias.

Art. 28. Os casos omissos serão resolvidos pela
Secretaria Municipal de Esporte, ouvido, em todo caso,
o Conselho Municipal de Esporte e Lazer - COMEL.

Art. 29. Os atos de concessão deverão ser publicados
no Diário Oficial do Município e a prestação de contas
deverá estar exposta à consulta por qualquer cidadão.

Art. 30. Esta Lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.

Art. 31.  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

Arapongas, 26 de março de 2019.

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA
Prefeito

VALDECIR ANTONIO SCARCELLI
Secretário Municipal de Administração
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LEI Nº 4.743, DE 26 DE MARÇO DE 2019

Dispõe sobre o conjunto de atividades turísticas
desenvolvidas no meio rural, comprometido com a
produção agropecuária, agregando valor a produtos e
serviços, resgatando e promovendo o patrimônio
cultural e natural da comunidade, e dá outras
providências.

A CÂMARA MUNICIPAL DE ARAPONGAS, ESTADO
DO PARANÁ, APROVOU, E EU, PREFEITO
MUNICIPAL, SANCIONO A SEGUINTE LEI:

Art. 1º. Fica definido como atividades de Turismo Rural
todas as atividades turísticas que ocorrem na unidade
de produção dos agricultores familiares que mantêm as
atividades econômicas típicas da agricultura familiar,
dispostos a valorizar, respeitar e compartilhar seu modo
de vida, o patrimônio cultural e natural, ofertando
produtos e serviços de qualidade e proporcionando bem-
estar aos envolvidos.
Art. 2º. Consideram-se como atividades de turismo rural
as seguintes formas de ocorrência:
I - comercialização de produtos alimentícios in natura
de origem local;
II - comercialização de produtos transformados, os
produtos de origem animal (ex: queijo, leite, embutidos,
etc.) e os produtos de origem vegetal (ex: doces,
conservas, pães) são oferecidos aos visitantes,
enfatizando o processo de produção dos mesmos;
III - comercialização de artesanato, as práticas de
produção com aproveitamento de produtos, resíduos
ou não, de origem vegetal, animal ou mineral;
IV - produção rural, onde as atividades produtivas da
propriedade são utilizadas como atrativos, por meio de
demonstrações sobre as técnicas de produção, onde o
turista também pode interagir fazendo parte do processo,
como exemplo em atividades de campo em pomares,
leiterias, apiários, pesque-pague, criações de animais
em geral, áreas de agricultura orgânica, vinícolas,
alambiques, entre outras;
V - educação ambiental, as atividades executadas em
propriedades especializadas em receber grupos
(normalmente de crianças, adolescentes e jovens), que
encontram atividades educativas ligadas ao meio
ambiente e/ou atividades agrícolas, ambas de cunho
educativo;
VI - serviços de lazer, com a execução de atividades que
proporcionam entretenimento aos visitantes,
comumente relacionadas a práticas físicas e passeios a
locais de interesse natural ou cultural como cavalgadas
e caminhadas às instalações de fazendas de interesse
histórico ou tecnológico, cachoeiras, grutas, bosques,
caminhos históricos, e; pesca em tanques e rios;
VII - serviços de alimentação, que se realizam em
estabelecimentos como restaurantes e cafés coloniais,
que oferecem alimentação típica ou de preparo especial,
sendo normalmente situados em locais estratégicos,
próximo a outros atrativos; Parágrafo único: Os
estabelecimentos deverão utilizar e valorizar as
características locais, visando a originalidade do atrativo
gastronômico, resgatando e utilizando-se de receitas e
de preparos dos alimentos típicos da região em que se
encontra.

VIII - serviços de hospedagem em pousadas,
hospedarias, entre outros estabelecimentos que estejam
envolvidos com a produção rural. Oferecem atendimento
personalizado ao hóspede;
 IX – serviços ambientais em áreas naturais, como as
áreas localizadas no meio rural, protegidas legalmente
(Reserva Legal, Área de Preservação Permanente,
Reserva Particular do Patrimônio Natural) ou
desprovidas de tais normas jurídicas, que se transformam
em atrativos turísticos, agregando inclusive, a questão
da consciência ecológica aos turistas;
X - arredores da unidade familiar, onde os produtores
familiares se beneficiam de sua localização próxima a um
atrativo natural, para se integrarem ao processo
econômico do Turismo na região;
XI - patrimônio histórico é a manifestação importante
da história da agricultura e das comunidades de uma
localidade ou região, que se valoriza com a proposta do
turismo, com os projetos de recuperação, uso compatível
com o seu objetivo e com a inserção de capital público e
privado. Ex: arquitetura típica (igrejas, construções
históricas), equipamentos (moinhos, armazéns, adegas),
folclore, gastronomia típica, artes, dentre outras;
 XII - centros de pesquisa tecnológica que proporcionem
a difusão de tecnologias ao meio rural, realização de
pesquisas e promoção de eventos, contribuem para a
ampliação da proposta do turismo, uma vez que atraem
público, em sua maioria de técnicos;
XIII – eventos diversos promovidos em comunidades
e/ou propriedades familiares, por meio de festas regionais
- de cunho religioso e/ou cultural - eventos técnicos
científicos, feiras de produtos e exposições
agropecuárias, promovendo a cultura local, e ao mesmo
tempo, integrando-se à proposta de desenvolvimento
econômico da região.

Art. 3º. As atividades do Turismo Rural estão alicerçadas
e comprometidas com os seguintes princípios:
a) ser um turismo ambientalmente correto e socialmente
justo;
b) incentivar a diversificação da produção e propiciar a
comercialização direta dos produtos locais, ofertados
pelo agricultor;
c) valorizar e resgatar o artesanato regional, a cultura da
família do campo e os eventos típicos do meio rural;
d) contribuir para a revitalização do território rural e para
o resgate da melhoria da auto-estima dos agricultores
familiares;
e) ser desenvolvido preferencialmente de forma
associativa e organizada no território.
f) ser complementar às demais atividades da unidade de
produção familiar;
g) proporcionar a convivência entre os visitantes e a
família rural;
h) estimular as atividades produtivas com enfoque no
sistema agroecológico.

Art. 4º. Considera-se como Unidades de Planejamento
de Turismo Rural o conjunto de unidades produtivas
rurais localizadas em uma área geográfica homogênea
em valores sociais, culturais e atrativos turísticos
originados a partir de valores agrícolas, ambientais,
culturais e sociais.

Parágrafo único: As unidades de planejamento poderão
ser denominadas: circuitos, roteiros, rotas, caminhos,
linhas, faxinais, trilhas, rios, serras, montanhas, colônias,
comunidades, quilombolas, assentamentos, dentre
outros termos similares.
Art. 5°. Fica instituído o mês de julho como o mês
específico do Turismo Rural.
Parágrafo único. Poderão ser firmadas parcerias com
entidades privadas para a execução desta Lei bem como
para a realização de eventos comemorativos.
Art. 6°. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

Arapongas, 26 de março de 2019.

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA
Prefeito

VALDECIR ANTONIO SCARCELLI
Secretário Municipal de Administração

LEI Nº 4.744, DE 26 DE MARÇO DE 2019

Assegura matrícula para o aluno com deficiência
locomotora na escola municipal mais próxima da sua
residência.

A CÂMARA MUNICIPAL DE ARAPONGAS, ESTADO
DO PARANÁ, APROVOU, E EU, PREFEITO
MUNICIPAL, SANCIONO A SEGUINTE LEI:

Art. 1º. Fica assegurada ao aluno com deficiência
locomotora, estudante da rede municipal de ensino,
matrícula na escola municipal mais próxima de sua
residência.
Parágrafo único. A vaga para matrícula de que trata esta
lei é faculdade posta à disposição do aluno, que em
igualdade de condições com os não alunos de
necessidades especiais relativas à locomoção poderá
concorrer em estabelecimento de ensino diverso.
Art. 2º. A deficiência de que trata esta lei, relativa à
dificuldade de locomoção do aluno, deverá ser por ele
comprovada, ao requisitar a vaga, mediante
apresentação de atestado médico contemporâneo,
datado de no máximo 180 dias, com indicativo do CID e
firmado pelo médico responsável.
Parágrafo único. A deficiência locomotora que confere
o direito à vaga não poderá ser aquela de causa
transitória, para a qual haja prognóstico de melhora no
ano letivo para o qual a vaga será disponibilizada.
Art. 3º. O Poder Executivo regulamentará esta Lei, no
que for pertinente.
Art. 4º. Esta lei entra em vigor 90 (noventa) dias após a
sua publicação.

Arapongas, 26 de março de 2019.

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA
Prefeito

VALDECIR ANTONIO SCARCELLI
Secretário Municipal de Administração
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PORTARIA Nº. 134/19, DE 25 DE MARÇO DE 2019

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA, Prefeito do Município de
Arapongas, Estado do Paraná, no uso de suas
atribuições legais, à vista da solicitação nº. 173/2019, da
EDUCAÇÃO;

R E S O L V E:
DESIGNAR, no período de 11 de março a 31 de dezembro
de 2019, Rezilda Lopes de Albuquerque Hortiz, matrícula
nº 83976/1, ocupante do cargo de Professor de Educação
Infantil, Classe C, Nível 12, lotada na Secretaria
Municipal de Educação, para prestar serviço em Jornada
Suplementar, no CMEI Helena Garanhani Escobal, onde
a remuneração será proporcional ao número de 10 (dez)
horas estendidas e calculadas com base no vencimento
do nível inicial da classe em que se encontra
posicionado (a), com fundamento no artigo 39 e §1º, da
Lei nº. 4.450, de 25/01/2016 (Estatuto e Plano de Cargos,
Carreira e Remuneração do Quadro de Pessoal
Magistério Público Municipal de Arapongas).

Arapongas, 25 de março de 2019.

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA
Prefeito

REGINA DEMELE DE CARVALHO VALÉRIO
Secretária Municipal de Educação Interina

PORTARIA Nº. 137/19, DE 25 DE MARÇO DE 2019

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA, Prefeito do Município de
Arapongas, Estado do Paraná, no uso de suas
atribuições legais, à vista da solicitação nº. 181/2019, da
EDUCAÇÃO;

R E S O L V E:
DESIGNAR, no período de 25 de março a 31 de dezembro
de 2019, Gleice Pereira Dias, matrícula nº 82872/1,
ocupante do cargo de Professor, Classe C, Nível 11,
lotada na Secretaria Municipal de Educação, para prestar
serviço em Jornada Suplementar, no CMEI Ismênia
Antoniolli Grassano, onde a remuneração será
proporcional ao número de 20 (vinte) horas estendidas
e calculadas com base no vencimento do nível inicial da
classe em que se encontra posicionado (a), com
fundamento no artigo 39 e §1º, da Lei nº. 4.450, de 25/01/
2016 (Estatuto e Plano de Cargos, Carreira e
Remuneração do Quadro de Pessoal Magistério Público
Municipal de Arapongas).

Arapongas, 25 de março de 2019.

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA
Prefeito

REGINA DEMELE DE CARVALHO VALÉRIO
Secretária Municipal de Educação Interina

PORTARIA Nº. 138/19, DE 25 DE MARÇO DE 2019

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA, Prefeito do Município de
Arapongas, Estado do Paraná, no uso de suas
atribuições legais e considerando o contido na CI nº.
177/2019 e CI nº 179/2019, da Educação;

R E S O L V E:
Art. 1º - DISPENSAR, a servidora da Cinthia Felix Alves
da Silva, a partir de 18 de março de 2019, da incumbência
de Responder pela Direção do CMEI Ismênia Antoniolli
Grassano com a Gratificação de Diretor, correspondente
ao percentual 40%, de acordo com o número de alunos
matriculados na unidade, sobre o valor do vencimento
do nível inicial da classe em que se encontra
posicionada, designada através da Portaria nº. 481/18,
de 20 de dezembro de 2018.

Art. 2º - Fica mantida a designação procedida pela
Portaria nº. 004/19, para prestar serviços em Jornada
Suplementar 10 (dez) horas estendidas, porém no CMEI
Dom Geraldo Fernandes.

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.

Arapongas, 25 de março de 2019.

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA
Prefeito

REGINA DEMELE DE CARVALHO VALÉRIO
Secretária Municipal de Educação Interina

PORTARIA Nº. 139/19, 25 DE MARÇO DE 2019

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA, Prefeito do Município de
Arapongas, Estado do Paraná, no uso de suas
atribuições legais, à vista da solicitação nº. 178/19, da
EDUCAÇÃO;

R E S O L V E:
Art. 1º - DESIGNAR, a partir de 18 de março de 2019 a 31
de dezembro de 2019, Madelon Monteiro Santos Iyda,
matrícula nº 77666/1, ocupante do cargo de Professor,
Classe C, Nível 07, lotada na Secretaria Municipal de
Educação, para  responder pela Direção do CMEI Ismênia
Antoniolli Grassano, com a Gratificação de Diretor,
correspondente ao percentual de 40% sobre o valor do
vencimento do nível inicial da classe em que se encontra,
por período, de acordo com o número de alunos
matriculados na unidade, prevista no Inciso II, do artigo
31, da Lei nº. 4.450, de 25/01/2016 (Estatuto e Plano de
Cargos, Carreira e Remuneração do Quadro de Pessoal
Magistério Público Municipal de Arapongas).

Art. 2º - Fica mantida a designação procedida pela
Portaria nº. 473/18, para prestar serviços em Jornada
Suplementar 20 (vinte) horas estendidas, porém no CMEI
Ismênia Antoniolli Grassano.

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.

Arapongas, 25 de março de 2019.

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA
Prefeito

REGINA DEMELE DE CARVALHO VALÉRIO
Secretária Municipal de Educação Interina

PORTARIA Nº.140/19, DE 25 DE MARÇO DE 2019

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA, Prefeito do Município de
Arapongas, Estado do Paraná, no uso de suas
atribuições legais e considerando, contido em CI nº 184/
19, de 22/03/2019, da Secretaria Municipal de Educação.

R E S O L V E:
Art. 1º - RETIFICAR a designação procedida pela
Portaria nº 109/19, referente a prestação de serviços em
Jornada Suplementar, concedida à JULIANA MORALES
SIQUEIRA, matrícula nº 1197580/1, para dizer que o
período é a partir de 07 de março de 2019 a 31 de
dezembro de 2019, não como constou.

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

Arapongas, 25 de março de 2019.

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA
Prefeito

REGINA DEMELE DE CARVALHO VALÉRIO
Secretária Municipal de Educação Interina
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PORTARIA Nº. 141/19, DE 26 DE MARÇO DE 2019

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA, Prefeito do Município de
Arapongas, Estado do Paraná, no uso de suas
atribuições legais, à vista da solicitação nº. 186/2019, da
EDUCAÇÃO;

R E S O L V E:
DESIGNAR, no período de 25 de março a 31 de dezembro
de 2019, Laise Pazianotti, matrícula nº 1197654/1,
ocupante do cargo de Professor, Classe C, Nível 01,
lotada na Secretaria Municipal de Educação, para prestar
serviço em Jornada Suplementar, na  Escola Municipal
Joarib Grillo Cordeiro, onde a remuneração será
proporcional ao número de 20 (vinte) horas estendidas
e calculadas com base no vencimento do nível inicial da
classe em que se encontra posicionado (a), com
fundamento no artigo 39 e §1º, da Lei nº. 4.450, de 25/01/
2016 (Estatuto e Plano de Cargos, Carreira e
Remuneração do Quadro de Pessoal Magistério Público
Municipal de Arapongas).

Arapongas, 26 de março de 2019.

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA
Prefeito

REGINA DEMELE DE CARVALHO VALÉRIO
Secretária Municipal de Educação Interina

PORTARIA Nº 143/19, DE 28 DE MARÇO DE 2019

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:
Designar, CARLA ANTONIA DOS SANTOS NEIA,
matricula n° 50563/1, ocupante de cargo de Auxiliar de
Biblioteca, de provimento efetivo, lotado na Secretaria
Municipal de Administração, para responder, com ônus,
pelo cargo de Chefe de Divisão – Folha de Pagamento –
símbolo FG3, no período de 25/02 a 16/03/19, de férias
do titular.

Arapongas, 28 de março de 2019.

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA
Prefeito

VALDECIR ANTONIO SCARCELLI
Secretário Municipal de Administração
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DECRETO Nº. 200/19, DE 28 DE MARÇO DE 2019 

�

Altera o Decreto nº. 019/19, de 18 de janeiro de 2019, 

que dispõe sobre a compatibilização da programação 

financeira e o cronograma de execução mensal de 

desembolso para o exercício financeiro de 2019. 

SERGIO ONOFRE DA SILVA, PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS, Estado do 

Paraná, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o disposto no Decreto nº. 019/19, de 

18 de janeiro de 2019. 

   

D   E   C   R   E   T   A: 

  

Art. 1º - Fica alterada a Programação Financeira e o Cronograma de Execução Mensal 

de Desembolso para o exercício financeiro de 2019, previsto no referido Decreto, constante do Anexo. 

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

disposições em contrário. 

 Arapongas, 28 de março de 2019. 

     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 019/2019 � Processo Adm. N º 031/2019. 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE PÓ PARA CAFÉ, CHÁ MATE E AÇÚCAR, EM ATENDIMENTO A TODAS 
AS SECRETARIAS. 
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: 

CASA VILA REAL COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 78.586.617/0001-28, 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 306/2019. 

Item Qtd Und Descrição Marca 
Valor 

Unitário R$
Valor Total 

R$ 

01 11.250 Und 

Café torrado e moído de boa qualidade. Tipo extraforte. Tradicional, com padrão de 
qualidade global mínimo de 4,5 pontos, mediante laudo de verificação apresentado 
no momento da licitação para comprovação. Embalagem a vácuo com 500gr. Na 
embalagem deverá constar identificação do fabricante, data de fabricação e data de 
validade. 

Brasil 4,90 55.125,00 

02 3.500 Und 

Chá mate: chá de erva mate queimado, de primeira qualidade, constituídos de folhas 
novas, na cor verde amarronzada escura, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios, 
isento de sujidades, parasitas e larvas. Validade mínima de 11 meses a contar da 
entrega. Embalagem primária: saco plástico, acondicionado em caixa de papelão 
cartonada contendo 200 gramas/cada com identificação do fabricante, data de 
fabricação e data de validade. O produto deverá ter registro no ministério da saúde 

União 1,99 6.965,00 

03 7.000 Und 

Açúcar cristal: característica(s): sacarose (99,3%, no mínimo) obtida de saccoharum 
officinarum, por processos industriais adequados de extração do caldo de cana, com 
posterior branqueamento, evaporação e cristalização. Forma de apresentação: sólido, 
cristalino, com cristais bem definidos, branco, de sabor doce e odor característico, 
isento de aromas estranhos e de contaminantes; sem aglomeração ou empedramento 
que dificulte o livre escoamento e isento de sujidades, parasitas e larvas, materiais 
terrosos, detritos, resíduos metálicos e outros. Acondicionamento: embalagem 
primária em saco plástico resistente, de 05 kg, reembalado em embalagem de papel 
kraft natural ou embalagem plástica reforçada, em fardo, de 30 kg. Prazo mínimo de 
validade:vinte e quatro meses, não podendo, no ato da entrega, ter decorrido 1/3 (um 
terço) do prazo de validade total. O produto deverá ter registro no ministério da saúde 
e atender à portaria 451/97 do ministério da saúde e resolução 12/78 da comissão 
nacional de normas e padrões para alimentos. 

Doce Sucar 7,45 52.150,00 

04 3.750 Und 

Café torrado e moído de boa qualidade. Tipo extraforte. Tradicional, com padrão de 
qualidade global mínimo de 4,5 pontos, mediante laudo de verificação apresentado no 
momento da licitação para comprovação. Embalagem a vácuo com 500gr. Na 
embalagem deverá constar identificação do fabricante, data de fabricação e data de 
validade. 

Brasil 4,90 18.375,00 

TOTAL GERAL R$ 132.615,00 

Valor Total: R$ 132.615,00 (cento e trinta e dois mil, seiscentos e quinze 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 de 25 de março de 2019.  
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, 27 de março de 2019. 

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA 
Prefeito Municipal  
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IPPASA



PORTARIA IPPASA Nº. 010/19, de 25 de março de 2019.

O Diretor-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 nº. 3.676/09, 

R E S O L V E M:

Art. 1º - CONCEDER, com fundamento no artigo 24 e parágrafos, da Lei nº. 3.225, de 
03/08/05, SALÁRIO-FAMÍLIA, as servidoras abaixo relacionadas, conforme segue: 

Matríc. Nome do(a) 
Servidor(a) 

Nome do(a) filho(a) Data de 
Nascimento 

Dados da Certidão de 
Nascimento 

Data da 
Concessão

1197745/
1 

Adriana Faustino 
Figueiredo 

Eduardo Faustino 
Figueiredo 

05/01/2012 081695 01 55 2012 1 00072 
354 005409608-Arapongas-PR 
  

08/02/2019

110833/2 Ana Claudia Vaz Murilo Kato 13/03/2015 087346 01 55 2015 1 00009 
163 000321951-Arapongas-PR 

08/02/2019

1197736/
1 

Andreia Martins R. 
Alexandre 

Rafael Martins 
Alexandre 

25/04/2012 081695 01 55 2012 1 00073 
226 005456879-Arapongas-PR 

08/02/2019

1197725/
1 

Angela França L. 
Heringer Garcia 

Heloisy Vitória 
França Heringer 
Garcia 
Lyvia Vitória França 
Heringer Garcia 

04/06/2015 

27/04/2011 

081695 01 55 2015 1 
005951737Arapongas-PR 

081695 01 55 2011 1 00070 
578 005312097 

08/02/2019

1197738/
1 

Bruna Aguiar Teixeira Nicolas Davi Lopes 11/03/2014 81695 01 55 2014 1 00078 234 
005757644-Arapongas-PR 

08/02/2019

1197718/
1 

Caroline de Oliveira 
Arcanjo  

Iara Fernanda de 
Oliveira Pereira 

Iris Eduarda de 
Oliveira Pereira 

29/11/2012 

19/03/2007 

0816610155 2012 1 00051 033 
001428083-Arapongas-PR 
22559 Livro 23-A, fls 58 � 
Faxinal - PR 

08/02/2019

1197727/
1 

Debora Leles Cardozo 
Gudilunas 

Vinicius Cardozo 
Gudilunas 

12/09/2013 081695 01 55 2013 00076 556 
005669818-Arapongas-PR 

12/09/2013

103268/2 Elisangela Camargos S. 
G. da Silva 

Isabela Simielli 
Gomes da Silva 

Israel Simielli Gomes 
da Silva 

17/02/2009 

17/01/2011

Termo 49892 Livro-A-065 

Folha 350-Arapongas-PR 

081695 01 55 2011 1 00070 

121 005266319-Arapongas-

PR

08/02/2019 

1197734/
1 

Fabiane Cristina 
Vidotto  

Pedro Henrique 
Vidotto Santos 

16/05/2015 081695 01 55 2015 1 00081 
314 005945604 

08/02/2019

1197741/
1 

Jessica do Nascimento 
Siani Santi 

Yasmin Pietra Siani 
Santi 

Enzo Pietro Siani 
Santi 

18/02/2014 

25/09/2018 

081695 01 55 2014 00078 114 
0057456 12-Arapongas-PR 
081695 01 55 2018 1 00090 
095 0064637 36-Arapongas-
PR  

08/02/2019

1197732/
1 

Josiane Aparecida de 
Oliveira 

Isabela Aparecida 
Soares de Oliveira 

28/07/2009 Termo 050519 Livro A-066 
Foha 377-Arapongas-PR 

08/02/2019

1197722/
1 

Juliane Kubacki Isabella Kubacki 
Cabrera 

07/04/2017 081695 01 55 2017 1 00086 
289 006243117-Arapongas-PR 

08/02/2019
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1197740/
1 

Luzia Otilia do 
Nascimento Mendes 

Luiza Mendes  03/02/2012 081695 01 55 2012 1 00072 
472 005421478-Arapongas-PR 

08/02/2019

1197723/
1 

Marcia dos Santos de 
Faria 

José Eduardo dos 
Santos de Faria 

Maria Fernanda dos 
Santos de Faria 

28/10/2014 

13/05/2008 

081695 01 55 2014 1 00079 
587 005852971-Arapongas-PR 
Termo 048805 Livro A-063, 
Folha 463-Arapongas-PR 

08/02/2019

1197737/
1 

Roseli Teixiera Cardoso Arllon Fernando 
Cardoso 

Arthur Fernando 
Cardoso 

02/02/2008 

15/06/2011 

Termo 064932 Livro A-130 � 
Folha 040-Arapongas-PR 
085233 01 55 2011 1 00149 
008 0070600 99-Arapongas-
PR  

08/02/201 
9

1197726/
1 

Valéria Santos de T. 
Coitinho 

Thiago Henrique de 
Toledo  Coitinho 

02/06/2012 081695 01 55 2012 1 00073 
399 0054741 19-Arapongas-
PR 

08/02/2019

1197724/
1 

Vania Moreira Pereira 
Balaqui 

André Leonardo 
Pereira Balaqui 

Vicente Rafael 
Pereira Balaqui 

09/01/2006 

05/05/2015 

085233 01 55 2006 00118 207 
0061499 55 � Arapongas-PR 
085233 01 55 2015 1 00171 
059 0077251 85-Arapongas-
PR 

08/02/2019

1197729/
1 

Vera Lucia Custodio 
Rizzo 

Mariana Custódio 
Rizzo 

11/02/2088 Termo 105.392 � Livro A-186 
� fls. 296-V 

08/02/2019

1197721/
1 

Viviane de Cassia 
Nunes 

Miguel Nunes 
Proêncio 

Ana Clara Nunes 
Proêncio 

30/10/2015 

28/02/2011 

081695 01 55 2015 00082 393 
006013591-Arapongas-PR 
081695 01 55 2011 00070 330 
005287224-Arapongas-PR  

08/02/2019

Art. 2º - A manutenção do pagamento do benefício supracitado fica condicionada ao 
cumprimento dos requisitos legais.

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos à data 
da respectiva concessão, considerada como a de apresentação da documentação comprobatória, conforme 
previsto no parágrafo 3º, art. 24, da citada Lei nº. 3.225/05.  

Arapongas, 26 de março de 2019. 

MARIA DO CARMO PAIANO NIHEI 
DIRETORA PRESIDENTE 

GIULIANA MANFRINATTO FERNANDES 
DIRETORA PREVIDÊNCIÁRIA
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