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ATOS DO PODER EXECUTIVO
DECRETO Nº 423/20, DE 08 DE JULHO DE 2020.

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 
14184, de 22.06.2020;

R E S O L V E:
AVERBAR ao acervo de ELIANA DA SILVA 
QUINTINO, matrícula nº 104604-01, ocupante 
do cargo de Enfermeiro, Classe A, Nível 58, do 
Grupo Profissional Superior I, de provimento 
efetivo, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, 
o tempo de contribuição vinculado ao Regime 
Geral de Previdência Social – RGPS, conforme 
Certidão nº 14021020.1.00174/20-4, expedida 
pelo INSS em 15.06.2020, referente aos períodos 
de 19.02.2009 a 23.02.2009, 29.03.2010 a 
07.08.2014, 13.10.2014 a 16.02.2015, 09.03.2015 
a 01.01.2016, 11.02.2016 a 23.03.2017, 
24.04.2017 a 18.10.2017, 05.12.2017 a 
31.01.2020, perfazendo o total de 3390 dias, 
correspondentes a 09 anos, 03 meses e 15 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 09 
anos, 03 meses e 10 dias considerados também 
para fins de Adicional por Tempo de Serviço – 
ATS, conforme art. 101, Parágrafo único, da Lei 
nº 4.451/16, combinado com o art. 7º, Parágrafo 
único, da Lei nº 4.840/19.          
               

Arapongas, 08 de julho de 2020.

SERGIO ONOFRE DA SILVA
Prefeito

VALDECIR ANTONIO SCARCELLI
Secretário Municipal de Administração

DECRETO Nº 424/20, DE 08 DE JULHO DE 2020.

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 
14247, de 22.06.2020;

R E S O L V E:
AVERBAR ao acervo de ELEN DIANA CARDOZO 
RALIANKO, matrícula nº 111457-03, ocupante 
do cargo de Agente Comunitário de Saúde, 
Classe A, Nível 27, do Grupo Profissional 
Médio, de provimento efetivo, lotado na 
Secretaria Municipal de Saúde, o tempo de 
contribuição vinculado ao Regime Geral de 
Previdência Social – RGPS, conforme Certidão 
nº 19022030.1.00275/20-0, expedida pelo 
INSS em 13.04.2020, referente aos períodos 
de 04.09.2003 a 07.12.2004, 23.11.2005 
a 31.12.2005, 26.08.2008 a 18.06.2010, 
01.07.2013 a 04.06.2014, 01.08.2014 a 
28.09.2014, 29.09.2014 a 31.08.2015, 
01.03.2016 a 14.10.2016, 11.11.2016 a 
31.01.2020, perfazendo o total de 3235 dias, 
correspondentes a 08 anos, 10 meses e 15 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 05 
anos, 08 meses e 10 dias considerados também 
para fins de Adicional por Tempo de Serviço – 
ATS, conforme art. 101, Parágrafo único, da Lei 
nº 4.451/16, combinado com o art. 7º, Parágrafo 
único, da Lei nº 4.840/19.          
               

Arapongas, 08 de julho de 2020.

SERGIO ONOFRE DA SILVA
Prefeito

VALDECIR ANTONIO SCARCELLI
Secretário Municipal de Administração

DECRETO Nº 425/20, DE 08 DE JULHO DE 2020.

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 
14280, de 22.06.2020;

R E S O L V E:
AVERBAR ao acervo de JANAINA MALDONADO 
DIAS LEONEL, matrícula nº 113107-1, ocupante 
do cargo de Fisioterapeuta, Classe B, Nível 19, 
do Grupo Profissional Superior I, de provimento 
efetivo, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, 
o tempo de contribuição vinculado ao Regime 
Geral de Previdência Social – RGPS, conforme 
Certidão nº 12021030.1.00293/20-2, expedida 
pelo INSS em 13.06.2020, referente aos períodos 
de 27.09.2011 a 26.09.2013, 28.02.2014 a 
04.02.2020, perfazendo o total de 2892 dias, 
correspondentes a 07 anos, 11 meses e 07 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 05 
anos, 11 meses e 07 dias considerados também 
para fins de Adicional por Tempo de Serviço – 
ATS, conforme art. 101, Parágrafo único, da Lei 
nº 4.451/16, combinado com o art. 7º, Parágrafo 
único, da Lei nº 4.840/19.          
               

Arapongas, 08 de julho de 2020.

SERGIO ONOFRE DA SILVA
Prefeito

VALDECIR ANTONIO SCARCELLI
Secretário Municipal de Administração

DECRETO Nº 426/20, DE 08 DE JULHO DE 2020.

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 
14284, de 22.06.2020;

R E S O L V E:
AVERBAR ao acervo de DIONES WILLIAM DA 
SILVA ALCANTARA, matrícula nº 1197476-1, 
ocupante do cargo de Agente de Combate 
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as Endemias, Classe B, Nível 27, do Grupo 
Profissional Médio, de provimento efetivo, 
lotado na Secretaria Municipal de Saúde, o 
tempo de contribuição vinculado ao Regime 
Geral de Previdência Social – RGPS, conforme 
Certidão nº 23001040.1.00623/20-8, expedida 
pelo INSS em 22.06.2020, referente aos períodos 
de 02.05.2005 a 13.01.2006, 10.07.2006 a 
30.11.2006, 02.12.2006 a 30.04.2008, 01.10.2008 
a 31.10.2010, 01.11.2010 a 16.05.2011, 
18.05.2011 a 04.05.2012, 07.05.2012 a 
07.04.2016, 01.02.2017 a 31.01.2020, perfazendo 
o total de 4751 dias, correspondentes a 13 anos, 
00 mês e 06 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 03 anos, 00 mês e 00 dia, considerados 
também para fins de Adicional por Tempo de 
Serviço – ATS, conforme art. 101, Parágrafo 
único, da Lei nº 4.451/16, combinado com o art. 
7º, Parágrafo único, da Lei nº 4.840/19.          
               

Arapongas, 08 de julho de 2020.

SERGIO ONOFRE DA SILVA
Prefeito

VALDECIR ANTONIO SCARCELLI
Secretário Municipal de Administração

DECRETO Nº 427/20, DE 08 DE JULHO DE 2020.

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 
14300, de 22.06.2020;

R E S O L V E:
AVERBAR ao acervo de MARIA CAROLINA 
CECHINEL ROBERTO, matrícula nº 1197485-
01, ocupante do cargo de Agente de Combate 
as Endemias, Classe A, Nível 27, do Grupo 
Profissional Médio, de provimento efetivo, 
lotado na Secretaria Municipal de Saúde, o 
tempo de contribuição vinculado ao Regime 
Geral de Previdência Social – RGPS, conforme 
Certidão nº 19027050.1.00023/20-2, expedida 
pelo INSS em 15.04.2020, referente aos períodos 
de 07.02.2017 a 31.01.2020, perfazendo o 
total de 1617 dias, correspondentes a 02 anos, 
11 meses e 24 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 02 anos, 11 meses e 24 dias, considerados 
também para fins de Adicional por Tempo de 
Serviço – ATS, conforme art. 101, Parágrafo 
único, da Lei nº 4.451/16, combinado com o art. 
7º, Parágrafo único, da Lei nº 4.840/19.          
               

Arapongas, 08 de julho de 2020.

SERGIO ONOFRE DA SILVA
Prefeito

VALDECIR ANTONIO SCARCELLI
Secretário Municipal de Administração

DECRETO Nº 429/20, DE 08 DE JULHO DE 2020.

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 
14723, de 26.06.2020;

R E S O L V E:
AVERBAR ao acervo de PRISCILA LOBATO 
MOREIRA, matrícula nº 103780-1, ocupante 
do cargo de Agente Comunitário de Saúde, 
Classe A, Nível 27, do Grupo Profissional 
Médio, de provimento efetivo, lotado na 
Secretaria Municipal de Saúde, o tempo de 
contribuição vinculado ao Regime Geral de 
Previdência Social – RGPS, conforme Certidão 
nº 21038110.1.00191/20-8, expedida pelo 
INSS em 20.06.2020, referente aos períodos 
de 02.04.2007 a 24.05.2007, 23.05.2009 a 
29.10.2009, 30.03.2010 a 22.10.2014, 28.10.2014 
a 07.05.2015, 22.10.2016 a 14.12.2018, 
31.01.2019 a 31.01.2020, perfazendo o total 
de 3216 dias, correspondentes a 08 anos, 09 
meses e 26 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 08 anos, 02 meses e 26 dias, considerados 
também para fins de Adicional por Tempo de 
Serviço – ATS, conforme art. 101, Parágrafo 
único, da Lei nº 4.451/16, combinado com o art. 
7º, Parágrafo único, da Lei nº 4.840/19.          
               

Arapongas, 08 de julho de 2020.

SERGIO ONOFRE DA SILVA

Prefeito

VALDECIR ANTONIO SCARCELLI
Secretário Municipal de Administração

DECRETO Nº 430/20, DE 08 DE JULHO DE 2020.

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 
15106, de 02.07.2020;

R E S O L V E:
AVERBAR ao acervo de MARIA DE FATIMA MENDES 
LEAL, matrícula nº 103438-1, ocupante do cargo 
de Agente Comunitário de Saúde, Classe A, Nível 
27, do Grupo Profissional Médio, de provimento 
efetivo, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, 
o tempo de contribuição vinculado ao Regime 
Geral de Previdência Social – RGPS, conforme 
Certidão nº 14022100.1.00063/20-5, expedida 
pelo INSS em 29.06.2020, referente aos períodos 
de 02.10.2006 a 12.04.2010, 13.04.2010 a 
31.01.2020, perfazendo o total de 4864 dias, 
correspondentes a 13 anos, 03 meses e 29 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 09 
anos, 09 meses e 18 dias, considerados também 
para fins de Adicional por Tempo de Serviço – 
ATS, conforme art. 101, Parágrafo único, da Lei 
nº 4.451/16, combinado com o art. 7º, Parágrafo 
único, da Lei nº 4.840/19.          
               

Arapongas, 08 de julho de 2020.

SERGIO ONOFRE DA SILVA
Prefeito

VALDECIR ANTONIO SCARCELLI
Secretário Municipal de Administração

DECRETO Nº 436/20, DE 09 DE JULHO DE 2020.

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

D E C R E T A:
Art. 1º - Fica autorizado nos termos das Leis sob 
nºs: 3.589 e 3.590, ambas de 05 de janeiro de 
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2009, o DESMEMBRAMENTO do Lote de terras 
sob nº 7/8-28, com área  de 902,02 m², situado 
na Gleba Patrimônio Arapongas, neste Município 
e Comarca, de propriedade de CÉLIA TROVO E 
OUTRO, conforme matrícula sob nº 15.745, do 
2º Serviço Registral desta Comarca, em 02 (dois) 
novos lotes, sob nºs: lote nº 7/8-28, com área 
de 426,92 m², e lote nº 7/8-28-A, com área de 
475,10 m², em conformidade com projetos e 
memoriais descritivos inclusos ao processo nº 
14805/2020.

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

Arapongas, 09 de julho de 2020.

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA
Prefeito

RICARDO K. KOIKE
Sec. Mun. De Obras Transportes

E Desenvolvimento Urbano

DECRETO Nº 437/20, DE 10 DE JULHO DE 2020.

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

D E C R E T A:
Art. 1º - Fica autorizado nos termos das Leis sob 
nºs 3.589 e 3.590, de 05 de janeiro de 2009, a 
UNIFICAÇÃO dos Lotes de terras situados na 
Gleba Patrimônio Arapongas, neste Município e 
Comarca de Arapongas - Paraná, de propriedade 
de JOSÉ DOS SANTOS COELHO, assim descritos:

- Lote de Terras nº 155-C, com área de 3.281,86 
m², conforme matrícula sob nº 47.056 e Lote sob 
nº 155-C/M, com área de 310,90 m², conforme 
matrícula sob nº 30.765, ambas do 2º Serviço 
Registral desta Comarca, em um único Lote sob 
nº 155-C/155-C/M, com área de 3.592,76 m², 
em conformidade com projetos e memoriais 
descritivos inclusos ao processo 14381/2020.

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

Arapongas, 10 de julho de 2020.

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA

Prefeito

RICARDO K. KOIKE
Sec. Mun. De Obras Transportes

E Desenvolvimento Urbano

DECRETO Nº. 440/20, DE 13 DE JULHO DE 2020.

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA, Prefeito do Município 
de Arapongas, Estado do Paraná, no uso de 
suas atribuições legais, à vista do contido na 
solicitação nº 405/20, de 03/07/2020;      

R E S O L V E:
NOMEAR, a partir de 06 de julho de 2020, 
FABIANE MATSUMOTO DE SOUZA KIZIMA, para 
o cargo de Gerente do Programa de Saúde 
da Família – símbolo CC3, de provimento em 
comissão, da Secretaria Municipal de Saúde, 
de conformidade com a Lei 4.451, de 25/01/16 
(Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de 
Arapongas), combinado com a Lei n° 4.452/16 
(Estrutura Organizacional do Município).

Arapongas, 13 de julho de 2020.

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA
Prefeito

VALDECIR ANTONIO SCARCELLI
Secretário Municipal de Administração

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Processo Administrativo: n° 037/2019.
Contrato: nº. 495/2019 – 1º Termo Aditivo.
Pregão: nº. 024/2019.
Partes: Município de Arapongas e BARREIRAS 
PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI, CNPJ nº 
85.431.161/0001-92, representada por Jacó 
Kulik, CPF nº. 004.968.339-01.
Objeto: Contratação de empresa especializada 
em serviços de higienização e limpeza para a UPA 
24 Horas e Pronto Atendimento Infantil PAI, em 
atendimento a Secretaria Municipal de Saúde.
Objeto do Termo Aditivo:  Fica prorrogado o 
prazo de execução e vigência do contrato, com 
fundamento no art. 57, II da Lei n.º 8.666/93, 
pelo período de 06 (seis) meses, contados de 12 
de junho de 2020 a 12 de dezembro de 2020. Pela 
prestação dos serviços e com vistas à repactuação 

do contrato, especificamente em decorrência 
da publicação de nova Convenção Coletiva de 
Trabalho da categoria dos trabalhadores em 
empresas de Asseio e Conservação referente ao 
período de 2020/2022, registrada no Ministério 
do Trabalho e Emprego sob o n. PR 000539/2020 
em 16/03/2020, o valor fica reajustado com base 
em planilha orçamentária constante do processo 
administrativo n.º 12626/2020, passando o valor 
mensal do referido contrato de R$ 78.799,84 
para R$ 83.790,08, totalizando para o período 
da prorrogação prevista na cláusula segunda o 
valor de R$ 502.740,48 (quinhentos e dois mil, 
setecentos e quarenta reais e oito centavos). 
Datas e assinaturas.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Processo Administrativo: n° 144/2018.
Contrato: nº.398/2018 – 3º Termo Aditivo.
Dispensa: nº. 029/2018.
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.
Objeto do Termo Aditivo: Com fundamento no 
Processo Administrativo nº. 13729, datado de 
16/06/2019, acordam as partes, nos termos 
da Lei n°. 8.666/93, em prorrogar o prazo de 
vigência do contrato de locação do imóvel 
localizado à Rua Garças, 1006, Centro, que abriga 
o Centro Municipal de Fisioterapia, por 12 (doze) 
meses, observado o início em 26/06/2020 e 
encerramento em 26/06/2021, sendo que para 
este período será mantido o valor do aluguel 
em R$ 2.300,00 (dois mil e trezentos reais), 
totalizando ao final da vigência a quantia de R$ 
27.600,00 (vinte e sete mil e seiscentos reais). 
Data e assinaturas.
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ARAPONGAS  
 

 

 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS 
Estado do Paraná 

 
LEI Nº 4.905, DE 08 DE JULHO DE 2020 

 
Autoriza a contratação de parceria público-privada pelo Poder 
Executivo, precedida de concorrência pública, para prestação dos 
serviços de Iluminação Pública no Município de Arapongas, nos 
termos da Lei Federal no 11.079, de 30 de dezembro de 2004 e dá 
outras providências. 

 
A CÂMARA MUNICIPAL DE ARAPONGAS, ESTADO DO PARANÁ, APROVOU, E EU, PREFEITO MUNICIPAL, 

SANCIONO A PRESENTE LEI: 
 
Art. 1o. Fica o Poder Executivo autorizado a contratar, mediante prévia concorrência pública, parceria público-privada na 

modalidade de concessão administrativa, nos termos da Lei federal no 11.079, de 30 de dezembro de 2004, para a prestação dos serviços de 
Iluminação Pública no Município. 

 
Art. 2o. A partir da data de vigência do contrato de concessão administrativa, os recursos advindos da Contribuição para 

Custeio da Iluminação Pública - CIP, instituída Lei Municipal no 2.970, de 30 de dezembro de 2002, passarão a ser depositados em conta 
especial destinada a pagar os investimentos e serviços previstos no contrato. 

 
Parágrafo único. A conta especial será administrada por instituição financeira oficial, à qual fica autorizado o pagamento 

dos haveres financeiros da concessionária dos serviços de iluminação pública e demais pagamentos previstos no contrato de concessão, 
mediante a autorização do pagamento da contraprestação, nos moldes do art. 3o desta Lei. 

 
Art. 3o. O acompanhamento da parceria público-privada será feito pela Secretaria de Obras, Transportes e Desenvolvimento 

Urbano do Município de Arapongas (SEODUR), à qual será delegada a atribuição de aceitação do boletim de medição dos serviços prestados 
pela concessionária, bem como a de autorização do pagamento da contraprestação mensal devida pelo Município. 

 
Art. 4o. Fica criado o Fundo de Reposição dos Ativos da Parceria Público-Privada de gestão do serviço de iluminação 

pública municipal, de natureza contábil, com a finalidade de suprir os recursos necessários à reposição dos ativos implantados no início do 
contrato de concessão quando de sua obsolescência. 

 
Parágrafo único. O Fundo de Reposição dos Ativos será mantido na instituição financeira referida no parágrafo único do 

art. 2o desta Lei, sendo a liberação dos pagamentos feita com a utilização de seus recursos definida na forma prevista no contrato de 
concessão. 

  
Art. 5o. As despesas decorrentes da execução da presente lei correrão por conta de dotações orçamentárias próprias, 

suplementadas se necessário. 
 
Art. 6o. Fica o Poder Executivo autorizado a regulamentar as disposições previstas nesta Lei. 
 
Art. 7o. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário. 

 
Arapongas, 08 de julho de 2020. 

 
SERGIO ONOFRE DA SILVA 

Prefeito 
 

VALDECIR ANTONIO SCARCELLI 
Secretário Municipal de Administração 
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ARAPONGAS  
 

 

 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS 
Estado do Paraná 

LEI Nº 4.906, DE 08 DE JULHO DE 2020 
 
Dispõe sobre o Programa Municipal de Parcerias Público-Privadas, 
cria o Conselho Gestor de Parcerias Público-Privadas no âmbito do 
Município de Arapongas e autoriza o Poder Executivo a instituir 
Fundo Garantidor de Parcerias Público-Privadas Municipal. 

 
Art. 1o. Fica instituído o Programa Municipal de Parcerias Público-Privadas, com função de disciplinar e promover a 

realização de parcerias público-privadas no âmbito da Administração Pública, em áreas de atuação pública de interesse social ou 
econômico. 

 
Art. 2o. As ações do Poder Executivo relativas ao Programa serão estabelecidas no Plano Municipal de Parcerias 

Público-Privadas, a ser elaborado nos termos do Capítulo III desta Lei. 
 
Art. 3o. As parcerias público-privadas obedecem ao disposto nesta Lei e na Lei Federal nº 11.079, de 30 de 

dezembro de 2004. 
 
Art. 4o. Parceria público-privada é o contrato administrativo de concessão nas modalidades patrocinada ou 

administrativa, assim conceituadas: 
I - Concessão patrocinada é a concessão de serviços públicos ou de obras públicas de que trata a Lei Federal no 

8.987, de 13 de fevereiro de 1995, quando envolver, adicionalmente à tarifa cobrada dos usuários, contraprestação pecuniária do 
parceiro público ao parceiro privado; 

II - Concessão administrativa é o contrato de prestação de serviços de que a Administração Pública seja a usuária 
direta ou indireta, ainda que envolva execução de obra ou fornecimento e instalação de bens. 

§ 1o Não constitui parceria público-privada a concessão comum, assim entendida a concessão de serviços públicos 
ou de obras públicas de que trata a Lei Federal no 8.987, de 1995, quando não envolver contraprestação pecuniária do parceiro 
público ao parceiro privado. 

§ 2o Nos termos estabelecidos em cada caso, o particular pode participar da implantação, do desenvolvimento e 
assumir a condição de encarregado de serviços, de atividades, de obras ou de empreendimentos públicos, bem como da exploração e 
da gestão das atividades deles decorrentes, cabendo-lhe contribuir com recursos financeiros, materiais e humanos e ser remunerado, 
segundo o seu desempenho, na execução das atividades contratadas. 

§ 3o O Programa Municipal de Parcerias Público-Privadas observará as seguintes diretrizes: 
I - indelegabilidade das funções reguladora, controladora e do exercício do poder de polícia do Município e outras 

atividades exclusivas de Estado, serviços de julgamento de recursos administrativos e serviços jurídicos; 
II - eficiência na execução das políticas públicas e no emprego dos recursos públicos; 
III - qualidade e continuidade na prestação dos serviços; 
IV - respeito aos interesses e aos direitos dos destinatários dos serviços e dos entes privados incumbidos da sua 

execução; 
V - repartição objetiva dos riscos entre as partes; 
VI - garantia de sustentabilidade econômica da atividade; 
VII - estímulo à competitividade na prestação de serviços; 
VIII - responsabilidade fiscal na celebração e na execução de contratos; 
IX - universalização do acesso a bens e a serviços essenciais; 
X - publicidade e clareza na adoção de procedimentos e de decisões; 
XI - remuneração do contratado vinculada ao seu desempenho; 
XII - participação popular mediante audiência pública; 
XIII - compatibilidade com a lei orçamentária anual, a lei de diretrizes orçamentárias e o plano plurianual. 
 
Art. 5o. Pode ser objeto de parceria público-privada: 
I - a delegação, total ou parcial, da prestação ou da exploração de serviço público, precedida ou não da execução de 

obra pública; 
II - o desempenho de atividade de competência da Administração Pública, precedido ou não da execução de obra 

pública; 
III - a construção, a ampliação, a manutenção, a reforma e a gestão de instalações de uso público em geral, bem 

como de vias públicas e de terminais municipais, incluídas as recebidas em delegação, do Estado ou da União. 
§ 1o Os contratos previstos nesta Lei poderão ser utilizados individual, conjunta ou concomitantemente em um 

mesmo projeto de parceria público-privada, podendo submeter-se a um ou mais processos de licitação. 
§ 2o Nas concessões de serviço público, a Administração Pública deverá oferecer ao parceiro privado 

contraprestação adicional à tarifa cobrada do usuário ou arcar integralmente com sua remuneração, na forma prevista no art. 2o da 
Lei Federal no 11.079, de 2004. 

§ 3o Nas hipóteses em que a concessão inclua a execução de obra, ao término da parceria público-privada, a 
propriedade do bem móvel ou imóvel caberá à Administração Pública, independentemente de indenização, salvo disposição 
contratual em contrário. 

§ 4o Não serão objeto de parcerias público-privadas a mera terceirização de mão-de-obra e as prestações singelas ou 
isoladas. 
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§ 5o Os contratos de parceria público-privada deverão prever que, no caso de seu objeto reportar-se a setores 
regulados, as regras de desempenho das atividades e serviços deverão ficar submetidas àquelas determinadas pela Agência 
Reguladora correspondente. 

 
Art. 6o. As parcerias público-privadas determinam para os agentes do setor privado: 
I - a assunção das obrigações de resultado definidas pelo Poder Público, com liberdade para a escolha dos meios para 

sua implementação, nos limites previstos no instrumento; 
II - a submissão a controle estatal permanente dos resultados; 
III - o dever de submeter-se à fiscalização do Poder Público, permitindo o acesso de seus agentes às instalações, 

informações e documentos inerentes ao contrato, inclusive seus registros contábeis. 
 
Art. 7o. Na celebração de parceria público-privada, é vedada a delegação ao ente privado, sem prejuízo de outras 

vedações previstas em lei, das seguintes competências: 
I - edição de atos jurídicos com fundamento em poder de autoridade de natureza pública; 
II - as de natureza política, normativa, regulatória ou que envolvam poder de polícia; 
III - direção superior de órgãos e de entidades públicos; 
IV - demais competências municipais cuja delegação seja vedada por lei; 
V - alterar a Política de Cargos e Salários dos funcionários públicos da administração direta e indireta, autarquias e 

fundações do Município de Arapongas, quando da celebração de parceria público-privada. 
Parágrafo único. Fica vedado ao ente privado o acesso a banco de dados que contenha informações de natureza 

sigilosa. 
 
Art. 8o. As parcerias público privadas terão a sua concepção a partir de: 
I - estudos e projetos básicos desenvolvidos no âmbito da administração municipal; 
II - procedimentos de Manifestação de Interesse (PMI) regulados em decreto municipal, a partir da exposição de 

necessidades do Município e parâmetros para o seu atendimento por particulares; 
III - propostas Não Solicitadas (PNS), apresentadas por particulares, mediante procedimento regulado em decreto 

municipal. 
§ 1o Aplicam-se aos PMI e aos PNS, em caráter subsidiário, o disposto na legislação federal e, em caráter 

interpretativo, o disposto nos seus respectivos decretos federais de regulamentação pela Presidência da República. 
§ 2o O Decreto municipal deverá prever a publicidade dos procedimentos relativos à análise de propostas, estudos, 

projetos, modelos contratuais e editalícios apresentados por particulares, bem como mecanismos de controle interno e consulta 
pública em relação a conteúdos contratuais ou de modelos de editais que possam afetar a competitividade ou onerar o interesse 
público. 

§ 3o As propostas privadas e as solicitações da administração para o desenvolvimento de projetos de parcerias 
público-privadas serão dirigidas ao Sr. Prefeito, a quem cabe remeter o procedimento ao órgão de pertinência temática para 
tramitação e cientificar o Conselho Gestor do Programa de Parcerias Público-Privadas. 

 
Art. 9o. Em conformidade com a legislação federal, é assegurado ao autor dos projetos, estudos e modelos jurídicos 

o direito de participação na licitação para a contratação da parceria público privada. 
Parágrafo único. O edital de licitação poderá prever remuneração ao autor dos projetos, estudos e modelos jurídicos 

base, todavia essa não será devida, tampouco integrará a equação contratual, caso o autor seja vencedor do certame e detenha 
participação na concessionária. 

 
Art. 10. As parcerias público-privadas serão executadas mediante contratos administrativos de concessão, e 

remunerados segundo critérios de desempenho, em prazo compatível com a amortização dos investimentos realizados. 
 
Art. 11. As cláusulas dos contratos de parceria público-privada atenderão ao disposto no art. 5o e seguintes da Lei 

Federal no 11.079, de 2004, no que couber, devendo também prever: 
I - o prazo de vigência do contrato, compatível com a amortização dos investimentos realizados, não inferior a 05 

(cinco) nem superior a 35 (trinta e cinco) anos, incluindo eventual prorrogação; 
II - indicação das metas e dos resultados a serem atingidos pelo contratado e do cronograma de execução, definidos 

os prazos estimados para seu alcance; 
III - definição de critérios objetivos de avaliação de desempenho a serem utilizados mediante adoção de indicadores 

capazes de aferir a qualidade do serviço; 
IV - apresentação, pelo contratado, de estudo do impacto financeiro-orçamentário no exercício em que deva entrar 

em vigor e nos subsequentes, abrangendo a execução integral do contrato; 
V - o compartilhamento com a Administração Pública, nos termos previstos no contrato, dos ganhos econômicos 

decorrentes da alteração das condições de financiamento; 
VI - as penalidades aplicáveis à Administração Pública e ao parceiro privado, na hipótese de inadimplemento das 

obrigações contratuais; 
VII - as hipóteses de extinção antes do advento do prazo contratual, bem como os critérios para o cálculo e para o 

pagamento das indenizações devidas. 
§ 1o Fica vedada a celebração de contrato e a elevação das despesas com contratos vigentes, nas situações previstas 

no caput do art. 9o e no § 1o do art. 31 da Lei Complementar Federal no 101, de 4 de maio de 2000. 
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§ 2o A minuta de edital e de contrato de parceria público-privada será submetida à consulta pública, mediante 
publicação na imprensa oficial, em jornais de grande circulação e por meio eletrônico, que deverá informar a justificativa para a 
contratação, a identificação do objeto, o prazo de duração do contrato, seu valor estimado, fixando-se prazo mínimo de 30 (trinta) 
dias para recebimento de sugestões, cujo termo se dará pelo menos 07 (sete) dias antes da data prevista para a publicação do edital. 

§ 3o Os termos do edital e do contrato de parceria público-privada serão também submetidos à audiência pública, 
sem prejuízo e nos termos do disposto no § 2o deste artigo. 

 
Art. 12. O contrato de parceria público-privada poderá prever mecanismos amigáveis de solução de divergências 

contratuais, inclusive por meio de arbitragem. 
§ 1o Na hipótese de arbitragem, os árbitros serão escolhidos entre pessoas naturais de reconhecida idoneidade e 

conhecimento de matéria, devendo o procedimento ser realizado em conformidade com regras de arbitragem de órgão arbitral 
institucional ou entidade especializada. 

§ 2o A arbitragem terá lugar no município de Arapongas, em cujo foro serão ajuizadas, se for o caso, as ações 
necessárias para assegurar a sua realização e a execução de sentença arbitral. 

 
Art. 13. Os projetos de parceria público-privada, sem prejuízo dos requisitos estabelecidos nos regulamentos e nos 

editais, deverão conter estudos técnicos que demonstrem, em relação ao serviço, à obra ou ao empreendimento a ser contratado: 
I - a vantagem econômica e operacional da proposta para o Município e a melhoria da eficiência no emprego dos 

recursos públicos, relativamente a outras possibilidades de execução direta ou indireta; 
II - a viabilidade dos indicadores de resultado a serem adotados, em função da sua capacidade de aferir, de modo 

permanente e objetivo, o desempenho do ente privado, em termos qualitativos e quantitativos, bem como de parâmetros que 
vinculem o montante da remuneração aos resultados atingidos; 

III - a viabilidade de obtenção, elo ente privado na exploração de serviços, de ganhos econômicos suficientes para 
cobrir seus custos; 

IV - a forma e os prazos de amortização do capital investido pelo contratado; 
V - a necessidade, a importância e o valor do serviço em relação ao objeto a ser executado. 
 
Art. 14. Compete ao Poder Público declarar de utilidade pública área, local ou bem que seja apropriado ao 

desenvolvimento de atividades inerentes, acessórias ou complementares ao objeto do contrato e à implementação de projeto 
associado, bem como promover a sua desapropriação diretamente. 

 
Art. 15. A formalização de contrato de parceria público-privada dependerá obrigatoriamente da constituição de 

Sociedade de Propósito Específico (SPE), incumbida de implantar e gerir o objeto da parceria. 
§ 1o A transferência do controle da sociedade de propósito específico e a constituição de garantias ou oneração 

estarão condicionadas à autorização expressa da Administração Pública, nos termos do edital e do contrato, desde que seja 
observado pelo pretendente os seguintes requisitos: 

I - a transferência não será efetivada antes do decurso de vinte e quatro meses da formalização do contrato; 
II - atender às exigências de capacidade técnica, idoneidade financeira e regularidade jurídica e fiscal necessárias à 

assunção do serviço; e 
III - comprometer-se a cumprir todas as cláusulas do contrato em vigor. 
§ 2o A sociedade de propósito específico a que se refere o caput poderá assumir a forma de companhia aberta, com 

valores mobiliários, admitidos à negociação no mercado. 
§ 3o A sociedade de propósito específico deverá obedecer padrões de governança corporativa e adotar contabilidade 

e demonstrações financeiras padronizadas, conforme regulamento. 
§ 4o Fica vedado à Administração Pública ser titular da maioria do capital votante das sociedades de que trata este 

capítulo. 
§ 5o A vedação prevista no § 4o não se aplica à eventual aquisição da maioria do capital votante da sociedade de 

propósito específico por instituição financeira controlada pelo Poder Público, em caso de inadimplemento de contratos de 
financiamento. 

 
Art. 16. São obrigações mínimas do contratado na parceria público-privada: 
I - demonstrar capacidade econômica e financeira para a execução do contrato; 
II - assumir compromisso de resultado definido pela Administração Pública, facultada a escolha dos meios para a 

execução do contrato, nos limites previstos no instrumento; 
III - submeter-se a controle permanente dos resultados pelo Município; 
IV - submeter-se à fiscalização da Administração Pública, permitindo o livre acesso dos agentes públicos às 

instalações, às informações e aos documentos relativos ao contrato, incluídos os registros contábeis; 
V - sujeitar-se aos riscos do empreendimento, salvo nos casos expressos no contrato. 
 
Art. 17. A obrigação contratual da Administração Pública, nos contratos de parceria público-privada, poderá ser 

feita por meio de uma ou mais das seguintes formas: 
I - tarifa cobrada aos usuários; 
II - recursos do Tesouro Municipal ou de entidade da Administração Pública; 
III - cessão de créditos do Município e de entidade da Administração Pública, excetuados os relacionados a tributos; 
IV - títulos da dívida pública, emitidos com observância da legislação aplicável; 
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V - cessão do direito de exploração comercial de bens públicos e outros bens de natureza imaterial, tais como 
marcas, patentes e bancos de dados; 

VI - outras receitas alternativas, complementares, acessórias ou de projetos associados. 
§ 1o A remuneração do contrato dar-se-á a partir do momento em que o serviço, a obra ou o empreendimento 

contratado estiver disponível para utilização. 
§ 2o Os ganhos econômicos decorrentes da modernização, da expansão ou da racionalização de atividade 

desenvolvida pelo contrato e da repactuação das condições de financiamento serão compartilhados com o contratante. 
§ 3o Para definição de prioridade no pagamento, as despesas decorrentes do contrato terão, desde que previstas na 

Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO -, tratamento idêntico ao serviço da dívida pública, nos termos do § 2o do art. 9o da Lei 
Complementar Federal no 101, de 2000. 

§ 4o A remuneração do parceiro privado poderá sofrer atualização periódica com base em fórmulas paramétricas, 
conforme previsto no edital de licitação. 

§ 5o Os contratos previstos nesta Lei poderão prever o pagamento, ao parceiro privado, de remuneração variável, 
vinculada ao seu desempenho na execução do contrato, conforme metas e padrões de qualidade e disponibilidade previamente 
definidos. 

 
Art. 18. As obrigações pecuniárias contraídas pela Administração Pública em contrato de parceria público-privada 

poderão ser garantidas mediante: 
I - vinculação de receitas, observado o disposto no inciso IV do art. 167 da Constituição Federal; 
II - instituição ou utilização de fundos especiais previstos em lei; 
III - contratação de seguro-garantia com companhias seguradoras que não sejam controladas pelo Poder Público; 
IV - garantia prestada por organismo internacional ou instituição financeira que não seja controlada pelo Poder 

Público; 
V - garantias prestadas por fundo garantidor ou empresa estatal criada para essa finalidade; 
VI - outros mecanismos admitidos em lei. 
 
Art. 19. Fica criado o Conselho Gestor de Parcerias Público-Privadas do Município de Arapongas, vinculado ao 

Gabinete do Prefeito, integrado pelos seguintes membros: 
I - Secretário Municipal de Governo e/ou Chefe de Gabinete; 
II - Secretário Municipal de Finanças; 
III - Secretário Municipal de Infraestrutura e Serviços Urbanos; 
IV - Procurador Geral do Município; 
V - até 3 (três) membros de livre escolha do Prefeito. 
§ 1o Caberá ao Prefeito indicar, dentre os membros do Conselho, o Presidente e quem, nas suas ausências ou 

impedimentos, deverá substituí-lo. 
§ 2o Participarão das reuniões do Conselho, com direito a voto, os demais titulares de Secretarias que tiverem 

interesse direto em determinada parceria, em razão de vínculo temático entre o objeto desta e o respectivo campo funcional. 
§ 3o O Conselho deliberará, em sessão pública, mediante voto da maioria de seus membros, tendo o Presidente 

direito ao voto de qualidade. 
§ 4o Caberá ao Conselho Gestor: 
I - recomendar a aprovação, extinção ou aditamento de projetos de parceria público-privadas, após a consulta pública 

e apresentação de versão final pelo órgão de pertinência temática responsável pela tramitação e contratação; 
II - fiscalizar a execução das parcerias público-privadas; 
III - opinar sobre alteração, revisão, rescisão, prorrogação ou renovação dos contratos de parceria público-privadas; 
IV - fazer publicar no Diário Oficial as atas de suas reuniões; 
V - atuar como Conselho de Administração de eventual Fundo Garantidor ou Sociedade de Economia Mista criada 

com a finalidade de garantir as obrigações contraídas pelo Município em Parcerias Público Privadas. 
§ 5o A participação no Conselho não será remunerada, sendo considerada serviço público relevante. 
§ 6o Caberá ao Secretário Municipal de Finanças assessorar o Conselho Gestor de Parcerias Público-Privadas, 

apoiada por equipe técnica. 
 
Art. 20. Fica o Poder Executivo autorizado a instituir Fundo Garantidor de Parceria Público-Privada Municipal, 

abrangendo a administração direta e indireta, que terá por finalidade prestar garantia de pagamento de obrigações pecuniárias 
assumidas pelos parceiros públicos municipais em virtude das parcerias de que trata esta Lei. 

Parágrafo único. O Fundo de que trata o caput deste artigo será criado, administrado e gerido por instituição 
financeira pública oficial, aplicando-se, no que couber, o disposto nos arts. 16, 18, 19, 20 e 21 da Lei Federal no 11.079, de 2004. 

 
Art. 21. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 
Arapongas, 08 de julho de 2020. 

SERGIO ONOFRE DA SILVA 
Prefeito 

 
VALDECIR ANTONIO SCARCELLI 
Secretário Municipal de Administração 
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DECRETO Nº 432/20, DE 09 DE JULHO DE 2020 
 

Dispõe sobre o “Projeto Desenvolve 
Arapongas” no âmbito da Secretaria 
Municipal da Indústria, Comércio e Turismo. 

 
SÉRGIO ONOFRE DA SILVA, PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS, ESTADO 

DO PARANÁ, no uso de atribuição que lhe confere o inciso VII do art. 67 da Lei Orgânica do 
Município de Arapongas; 

 

CONSIDERANDO o Projeto Desenvolve Arapongas que, numa de suas vertentes, 
possibilitou a utilização do imóvel da União onde se localizava o extinto Instituto Brasileiro 
de Café – IBC, visando o desenvolvimento da indústria municipal; 

 

CONSIDERANDO a necessidade de definir, ampliar e estruturar o objeto do 
Projeto Desenvolve Arapongas, no intuito de articular e fomentar as atividades da indústria, 
comércio e turismo no Município de Arapongas; 

 
DECRETA: 
 
Art. 1º. Fica instituído, no âmbito da Secretaria Municipal da Indústria, Comércio 

e Turismo – SEMIC, o “Projeto Desenvolve Arapongas”, que será desenvolvido com base nos 
elementos indicados no Anexo I deste Decreto. 

 
Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 
Arapongas, 09 de julho de 2020. 

 
 

 
SÉRGIO ONOFRE DA SILVA 

Prefeito 
 
 

NILSON CARLOS STEFANI VIOLATO 
Secretário Mun. da Indústria, Comércio e Turismo 
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PROJETO 
DESENVOLVE ARAPONGAS

Projeto que tem por objetivo promover  diretrizes e 
ações estratégicas em politicas públicas capazes 
de garantir o desenvolvimento dos negócios da 
indústria, do comércio e do turismo, bem como 
provocar a estimulação da cultura da inovação na 
reinvenção econômica de Arapongas.

A Estrutura será composta por:   
Eixos Estruturantes  e Agentes Estratégicos

Eixos  Estruturantes
Que estabelece o foco no escopo e incorpora as diver-
sidades que os movimentos da sociedade.

Agentes Estratégicos 
Organizações públicas e privadas, instituições repre-
sentativas, instituições de produção de tecnologia 
e/ou de conhecimento que patrocinam a execução 
do Projeto.

DEFINIÇÃO DO
ESCOPO
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AGENTES PÚBLICOS

AGENTES
ESTRATÉGICOS

Governo Federal

• Ministério da Economia
• Ministério do Desenvolvi-
mento Regional
• Ministério da Ciência, Tec-
nologia e Comunicações
• Ministério do Turismo
APEX Brasil

Governo Municipal 

• Secretaria de Serviços 
Públicos e Meio Ambiente
• Secretaria de Obras, 
Transportes e Desenvolvi-
mento Urbano
• Secretaria de Governo
• Secretaria de Cultura, 
Lazer e Eventos
• Secretaria de Tributação

Governo Estadual

• Secretaria de Estado do 
Desenvolvimento Susten-
tado e Turismo
• Fomento Paraná
• Celepar
• IPARDES
• Paraná Turismo
• TECPAR
• Superintendência Geral 
de Ciência, Teconologia e 
Ensino Superior

AGENTES PRIVADOS

Empreendedores

• Empresas de Arapongas

Investidores

• Pessoas físicas ou 
privadas, residentes ou 
não em Arapongas que 
queiram investir em Ara-
pongas

Patrocinadores

• Empresas e/ou Institu-
ições que aportem recur-
sos para financiar projetos 
devidamente aprovados e 
legalmente constituídos. 
Ex: SICOOB, SICREDI, 
outros

Instituições Representativas

• FIEP - Federação das 
Indústrias do Estado do 
Paraná
• Casa da Indústria de 
Arapongas com SIMA; 
SINDITRIGO; SINCABIMA; 
SINELTEPAR; SINDIAVIPAR
FECOMÉRCIO/PR
• ACIA - Associação Comer-
cial e Industrial de Arapon-
gas
• Agência Terra Roxa de 
Desenvolvimento Regional
• SENAI; SESI; SENAC; SESC; 
SEBRAE

AGENTES DE CONHECIMENTO E TECNOLOGIA

Universidades Públicas e Privadas

• Unopar
• UEL
• Cesumar
• Facinter 
• Insituto Federal do Paraná

Centro de Tecnologia e Pesquisas

• Hub de Tecnologia Artificial do SENAI

Fomento à Pesquisa Aplicada

• Fundação Araucária

PROJETO DESENVOLVE ARAPONGAS
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INDICADORES DE DESENVOLVIMENTO

EIXOS
ESTRUTURANTES

Ações Estruturantes

• Manter um painel de indi-
cadores econômicos e 
sociais do município

Ações Estratégicas

• Fomentar as ações de 
monitoramento dos indica-
dores econômicos e soci-
ais em projetos públicos e 
privados.
• Articular as demais secre-
tarias municipais para que 
o fornecimento dos dados 
essenciais sejam efetiva-
dos.

GESTÃO PÚBLICA E O MARCO LEGAL

MONITORAMENTO DE RESULTADOS

INTELIGÊNCIA DE NEGÓCIOS 

Ações Estruturantes

• Manter um painel de indi-
cadores econômicos e 
sociais do município

Ações Estratégicas

• Fomentar as ações de 
pesquisa de mercado e 
oportunidades de negóci-
os por meio de inter-
locuções institucionais
• Articular com organismos 
institucionais para o fornec-
imento dos dados essenci-
ais para leitura de inteligên-
cia

Ações Estruturantes

• Promover as atividades 
do Comitê Gestor da Lei 
Geral da Micro e Pequena 
Empresa, do Conselho 
Municipal do Turismo e 
outras iniciativas.
• Estimular as atividades 
de Grupos de Trabalho 
para solução de desafios 
para o desenvolvimento 
de Arapongas
• Fomentar a criação de 
um Conselho de Desen-
volvimento para Arapon-
gas composto pelos agen-
tes estratégicos

Indicadores de resultados

• Índice de projetos concluí-
dos

Ações Estratégicas

• Fomentar projetos capaz-
es de gerar negócios para 
os setores ativos na econo-
mia de Arapongas e recur-
sos de arrecadação.
• Articular com instituições 
representativas e com 
patrocinadores para o 
apoio aos projetos.

GESTÃO E PROJETOS

INOVAÇÃO E VOCACIONAMENTO

Ações Estruturantes

• Viabilizar espaços físicos 
e virtuais para fomento da 
cultura de inovação- Ex: 
Parques tecnológicos; Incu-
badoras; aceleradoras
• Promover as atividades 
do Comitê do Eco Sistema 
de Inovação e outras inicia-
tivas geradas.
• Estimular a criação de um 
fundo de financiamento 
para patrocínio à ações 
empreendedoras inovador-
as.

Indicadores de resultados

• Índice de investimento 
anual em inovação pelas 
empresas do município
Premiação recebida pelos 
empreendedores inova-
dores

Ações Estratégicas

• Apoiar as empresas que 
buscam a implementação 
de programas de cultura 
de inovação
• Promover ações de incen-
tivo (ex: hackathons e 
olimpíadas da inovação) à 
inovação para a geração de 
ativos de empreendedoris-
mo no municipio
• Estimular as ações de gov-
ernança compartilhada na 
busca de soluções inovado-
ras.

CULTURA DE INOVAÇÃO

PROJETO DESENVOLVE ARAPONGAS
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Ações Estruturantes

• Viabilizar espaços físicos 
e virtuais para fomento de 
empresas no munícipio - 
Ex: Parques tecnológicos; 
Incubadoras; aceleradoras
• Promover as atividades 
do Comitê Territorial do 
SEBRAE e outras iniciativas
• Manter uma atividade 
compartilhada e  estrutura-
da para geração da 
inteligência de mercado e 
vocacionamento do municí-
pio

Indicadores de resultados

• Índice de novas empresas 
e números de empregos 
gerados

Ações Estratégicas

• Articular com investidores 
que desejam se estabe-
lecer em Arapongas com 
as potencialidades e 
capacidades locais
• Fomentar campanhas e 
programas capazes de 
gerar riquezas para o 
município e seus 
empreendedores. - Ex: 
Made in Arapongas; 
Compre em Arapongas, etc

OPORTUNIDADES DE MERCADO

EIXOS
ESTRUTURANTES

Ações Estruturantes

• Viabilizar espaços de 
fomento para a geração de 
oportunidades. Ex: incuba-
doras e aceleradoras
• Apoio ao empreendedor 
individual e ao micro e 
pequenos empreende-
dores no município

Indicadores de resultados

• Relação per capta entre 
valor anual de ISSQN X 
empregos gerados no 
período
• Índice que mede o 
número de faturamento e 
o número em empresas

Ações Estratégicas

• Promover a capacitação 
de pessoas para competên-
cias tecnológicas e 
empreendedoras.
• Buscar e incentivar inter-
locutores para novos 
negócios em Arapongas
• Apoiar a evolução de 
setores presentes na 
economia do município
• Promover internacional e 
nacionalmente os produtos 
gerados em Arapongas

SERVIÇOS
NEGÓCIOS E TECNOLOGIA

Ações Estruturantes

• Viabilizar espaços territori-
ais para fomento industrial 
- Ex: parques industriais, 
etc
• Promover a infraestrutura 
tecnológica para indústria 
de Arapongas
• Apoio a micro e peque-
nos empreendedores no 
município

Indicadores de resultados

• Relação per capta entre 
valor anual agregado 
gerado  X empregos 
estáveis da indústria

Ações Estratégicas

• Disseminar a utilização de 
tecnologias nos projetos 
industriais
• Buscar e incentivar inter-
locutores para novos 
negócios industriais em Ara-
pongas
• Apoiar a evolução de 
setores presentes na 
economia do município
Promover internacional e 
nacionalmente os produtos 
gerados em Arapongas

INDÚSTRIAS

PROJETO DESENVOLVE ARAPONGAS
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Ações Estruturantes

• Fomentar programas  de 
compartilhamento e de 
cooperação para fortaleci-
mento de ativos comerci-
ais.
• Apoio ao empreendedor 
individual e ao micro e 
pequenos empreende-
dores no município

Indicadores de resultados

• Relação per capta entre 
valor anual de ISSQN X 
empregos gerados no 
período
• Índice que mede o 
número de faturamento e 
o número em empresas

Ações Estratégicas

• Promover a capacitação 
de pessoas para competên-
cias tecnológicas e 
empreendedoras.
• Buscar e incentivar inter-
locutores para novos 
negócios em Arapongas
• Apoiar a evolução de 
setores presentes na 
economia do município
 

COMÉRCIO

Ações Estruturantes

• Fomentar programas  de 
compartilhamento e de 
cooperação para fortaleci-
mento de ativos comerci-
ais.
• Apoio ao empreendedor 
individual e ao micro e 
pequenos empreende-
dores no município
• Promover espaços com 
viabilidade para turismo 
de negócio, de estudo, de 
pesquisa entre outros

Indicadores de resultados

• Índice da receita anual 
gerada no setor e o 
número de empregos dire-
tos que produz

Ações Estratégicas

• Promover a capacitação 
de pessoas para competên-
cias tecnológicas e 
empreendedoras.
• Buscar e incentivar inter-
locutores para novos 
negócios em Arapongas
• Apoiar a evolução de 
setores presentes na 
economia do município

TURISMO

EIXOS
ESTRUTURANTES

PROJETO DESENVOLVE ARAPONGAS
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ARAPONGAS  

PPRREEFFEEIITTUURRAA  DDOO  MMUUNNIICCÍÍPPIIOO  DDEE  AARRAAPPOONNGGAASS  
Estado do Paraná 

 
 

DECRETO Nº 448/20, DE 13 DE JULHO DE 2020 
 

Dispõe sobre Abertura de Crédito Adicional Suplementar, 
no orçamento do Município de Arapongas, para o exercício 
de 2020 e a ajustar as programações estabelecidas no 
Plano Plurianual 2018 a 2021 da Lei nº. 4.606 de 
17/10/2017, 1ª alteração Lei n° 4.722 de 04/12/2018 e 2ª 
alteração Lei n° 4.827 de 25/11/2019 e na Lei de Diretrizes 
Orçamentárias de 2020, Lei 4.794 de 28/06/2019, alterada 
pela Lei n° 4.826 de 25/11/2019. 

 
SÉRGIO 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 2020, com base no art.5° da Lei Municipal nº. 4.825, de 25 de novembro de 2019, Crédito Adicional Suplementar no 
valor de R$ 52.000,00 (cinquenta e dois mil reais).  
 
 15.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE 
 15.01 – Manutenção dos Serviços Secr. Munic. De Esporte 
278120002.1.036/34.4.90.51.00 – Obras e Instalações.................................................................................. ................ R$ 52.000,00 
 Fonte de recurso 002 
                              

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 Lei Federal nº. 4.320, de 17/03/1964, proveniente do provável excesso de 
arrecadação do exercício de 2020 da fonte de recurso abaixo especificado: 

FONTE DE RECURSO ESPECIFICAÇÃO VALOR 
0002 DRM - EC nº 93/2016 52.000,00 
 
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 2020 nas ações orçamentárias estabelecida no Plano Plurianual 2018 a 2021 da Lei nº. 
4.606 de 17/10/2017, 1ª alteração Lei n° 4.722 de 04/12/2018 e 2ª alteração Lei n° 4.827 de 25/11/2019, ficam re-programadas na 
forma abaixo descrita: 
 
ÓRGÃO: 15.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE 
PRINCIPAIS METAS 

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

SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL 
DE ESPORTE 

      

27 FUNÇÃO: DESPORTO E LAZER      
812 SUBFUNÇÃO:  DESPORTO 

COMUNITÁRIO 
     

0002 PROGRAMA:  EDIFICAÇÕES DE 
PRÓPRIOS PÚBLICOS 

     

1.036 Projeto: Construção, Ampliação e 
Reforma de Quadras Poliesportivas, 
Playground e Complexos Esportivos 

     

 Fonte de recurso 002 – Valor suplem.      
 34.4.90.51.00 – Obras e Instalações R$ 1,00 - - 52.000,00 - 
 Principais serviços e ou produtos      
0001 Para o Esporte: construir, reformar e equipar 

quadras poliesportivas, playground, 
complexos esportivos, campos de futebol, 
para estimular a prática de esportes, 
recreação e lazer, visando toda faixa etária 
da população 

 
Obra 

Construída/ 
Ampliada 

 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

01 

 
 
- 

 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 2020 nas atividades orçamentárias 
estabelecida na Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2020, Lei 4.794 de 28/06/2019, alterada pela Lei n° 4.826 de 25/11/2019,  ficam 
re-programadas na forma abaixo descrita: 

 
ORGÃO:  15.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE      
PRINCIPAIS METAS 

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO UNIDADE  2020 
01 UNIDADE: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA 

MUNICIPAL DE ESPORTE 
  

27 FUNÇÃO: DESPORTO E LAZER   
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ARAPONGAS  

  

PPRREEFFEEIITTUURRAA  DDOO  MMUUNNIICCÍÍPPIIOO  DDEE  AARRAAPPOONNGGAASS  
Estado do Paraná 

 
 

812 SUBFUNÇÃO:  DESPORTO COMUNITÁRIO   
0002 PROGRAMA:  EDIFICAÇÕES DE PRÓPRIOS PÚBLICOS   
1.036 Projeto: Construção, Ampliação e Reforma de Quadras 

Poliesportivas, Playground e Complexos Esportivos 
  

 Fonte de recurso 002 – Valor suplem.   
 34.4.90.51.00 – Obras e Instalações R$ 1,00 52.000,00 
 Principais serviços e ou produtos   
0001 Para o Esporte: construir, reformar e equipar quadras poliesportivas, 

playground, complexos esportivos, campos de futebol, para estimular 
a prática de esportes, recreação e lazer, visando toda faixa etária da 
população 

 
Obra Construída/ 

Ampliada 
 

 
01 

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

Arapongas, 13 de julho de 2020. 
 
 
 

 
LUIZ OQUENDO GARCIA 

Secretário Municipal de Finanças 
SERGIO ONOFRE DA SILVA 

Prefeito 
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ARAPONGAS  
 

1 

 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS 
Estado do Paraná 

 
 
 

 
DECRETO Nº 449/20, DE 13 DE JULHO DE 2020 

 
Dispõe sobre a prorrogação do prazo e 
manutenção das medidas de enfrentamento da 
emergência de saúde pública de importância 
internacional decorrente do Coronavírus – COVID-
19 e dá outras providências. 

 
SÉRGIO ONOFRE DA SILVA, PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS, ESTADO DO 

PARANÁ, no uso de atribuição que lhe confere o inciso VII do art. 67 da Lei Orgânica do Município de 
Arapongas, 

CONSIDERANDO as disposições dos Decretos Municipais que tratam das medidas de 
enfretamento ao COVID-19; 

CONSIDERANDO as diretrizes da Organização Mundial de Saúde, do Ministério da Saúde 
e da Secretaria Municipal de Saúde, recomendando o distanciamento social como principal fator de 
contribuição para evitar-se a contaminação; 

CONSIDERANDO a confirmação de 570 casos no Município de Arapongas, conforme 
Boletim datado de 13 de julho de 2020; 

 
DECRETA: 
 
Art. 1º. Fica prorrogado o prazo previsto no art. 1º do Decreto Municipal nº 414/20, de 

06 de julho de 2020, até o dia 20 de julho de 2020. 
 

Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, mantendo-se as 
disposições dos Decretos Municipais anteriores, no que couber. 

 
Arapongas, 13 de julho de 2020. 

 
 

SÉRGIO 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 059/2020 – Processo Adm. Nº 119/2020. 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE SOFTWARES VOLTADA A RECURSOS EM OCR (OPTICAL 
CHARACTER RECOGNITION) PARA UTILIZAÇÃO NO RECONHECIMENTO DE PLACAS DE VEÍCULOS - LPR E DE INTEGRAÇÃO PARA 
CONSULTA EM BANCO DE DADOS, COMPATÍVEIS COM A VMS'S DIGIFORT OU ISS, JÁ INSTALADO NO VIDEOMONITORAMENTO DA 
CIDADE DE ARAPONGAS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO - SESTRAN. 
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: 
 
VOTECH TECNOLOGIA EM VOTACAO EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 09.943.728/0001-21, ATA DE REGISTRO DE 
PREÇOS N° 450/2020. 
 

Item Quant. Unid. Descrição Marca Valor Unitário 
R$ 

Valor Total R$ 

01 2 Unidade LICENÇA DE MÓDULO ANALÍTICO LPR (P/ 04 CÂMERAS "04 
LICENÇAS") E/OU LICENÇA LPR POR NÚCLEO DE 
PROCESSAMENTO (01 NÚCLEO P/ 04 CÂMERAS SIMULTÂNIAS) 

Digifort 17.450,00 34.900,00 

02 2 Unidade LICENÇA DE INTEGRAÇÃO (CONSULTA) COM BANCO DE DADOS 
- BD DA PMPR (P/ 04 CÂMERAS SIMULTÂNEAS) 

Digifort 3.000,00 6.000,00 

 
Valor Total: R$40.900,00 (quarenta mil e novecentos 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 29 de junho de 2020.  
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, 13 de julho de 2020. 
 
SÉRGIO ONOFRE DA SILVA 
Prefeito Municipal  
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Licitação – Processo Administrativo nº 247/19 – Inex. nº 040/19 

Processo Administrativo nº. 247/2019 – Inexigibilidade nº. 040/2019 
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº. 011/2019 

 
A Comissão Especial de Licitação, da Prefeitura Municipal de Arapongas, instituída através da Portaria n°. 245 de 26 de junho de 2020 no uso das atribuições legais resolve tornar público aos interessados no 
Chamamento Público N. º 011/2019:  
 
I – Resultado referente à análise da documentação de habilitação;  

 
 

INTERESSADOS CNPJ ENDEREÇO SITUAÇÃO 

SAMARA MONDECK MIRANDA CLÍNICA 
MÉDICA 37.365.422/0001-70 RUA PERDIZES, 900, CENTRO, ARAPONGAS-PR HABILITADO 

 
      Arapongas, 13 de julho de 2020. 

 
 

   
Renata Ferreira P. Chamorro 

Presidente 
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Licitação – Processo Administrativo nº 248/19 – Inex. nº 041/19 

Processo Administrativo nº. 248/2019 – Inexigibilidade nº. 041/2019 
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº. 012/2019 

 
A Comissão Especial de Licitação, da Prefeitura Municipal de Arapongas, instituída através da Portaria n°. 245 de 26 de junho de 2020, no uso das atribuições legais resolve tornar público aos interessados no 
Chamamento Público N. º 012/2019:  
 
I – Resultado referente à análise da documentação de habilitação;  
 
 

 
 

INTERESSADOS CNPJ ENDEREÇO SITUAÇÃO 

SAMARA MONDECK MIRANDA CLÍNICA 
MÉDICA 37.365.422/0001-70 RUA PERDIZES, 900, CENTRO, ARAPONGAS-PR HABILITADO 

 
      Arapongas, 13 de julho de 2020. 

 
 

   
Renata Ferreira P. Chamorro 

Presidente 
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COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE ARAPONGAS – CODAR 

EXTRATO DE CONTRATO  
PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020 – PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007/2020-DL. 

 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇO para futura e eventual Aquisição de AREIAS E PEDRAS DIVERSAS objetivando a 
realização dos serviços realizados pela Companhia, conforme quantidades estimadas e especificações constantes 
no Termo de Referência (Anexo I) do Edital - Participação EXCLUSIVA para Microempresas (ME) e Empresas de 
Pequeno Porte (EPP), por um período de 12 (doze) meses - REGISTRO DE PREÇO - Forma de fornecimento: 
ENTREGAS PARCELADAS de acordo com a necessidade da Companhia - Com critério de julgamento de MENOR 
PREÇO POR ITEM. Cumprida as formalidades legais e considerada a adjudicação do procedimento licitatório em 
epígrafe, pela Pregoeira designada pela Portaria nº 002/2020 de 22 de Janeiro de 2020, foi homologado pela 
Autoridade competente conforme registrado a seguir, com especificação dos itens e seu preço unitário final: 
 
PARTES: Companhia de Desenvolvimento de Arapongas- CODAR, sociedade de economia mista, com personalidade 
de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob nº 75.402.636/0001-69, Inscrição Estadual nº 628.01136-28, estabelecida 
na Rua Garças nº 725 – Centro, nesta cidade de Arapongas – Paraná - CEP 86.701-250 e a Empresa E. CRISTINA 
PÁDUA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO ME. – CNPJ sob Nº 05.192.488/0001-10, Inscrição Estadual Nº 90290855-25 
– situada na Avenida Maracanã Nº 2.385 – Parque Industrial, na cidade de Arapongas – Estado do Paraná – CEP. 
86.705-280 para os Itens:  

 

ITEM ESPECIFICAÇÃO  UNID MARCA QUANT. 
PREÇOS  

VALOR UNIT. 
(R$) 

VALOR TOTAL (R$) 

01. Areia Lavada Grossa  m³ 
P. Nova 500,00  R$ 77.95 R$ 38.975,00 

02. Areia Lavada Média  
m³ P. Nova 500,00  R$ 77,00 R$ 38.500,00 

 VALOR TOTAL :..........................................................................................................................................  R$ 77.475,00 
 
PARTES: Companhia de Desenvolvimento de Arapongas- CODAR, sociedade de economia mista, com personalidade 
de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob nº 75.402.636/0001-69, Inscrição Estadual nº 628.01136-28, estabelecida 
na Rua Garças nº 725 – Centro, nesta cidade de Arapongas – Paraná - CEP 86.701-250 e a Empresa E. TRASSI & CIA 
LTDA. - CNPJ sob nº 03.589.337/0001-74, Inscrição Estadual Nº 90202787-46, estabelecida na PR 218 – Nº 488 – KM 
03, no município de Rolândia– Paraná, CEP 86.600-790 para os Itens:  
 

ITEM ESPECIFICAÇÃO  UNID MARCA QUANT. 
PREÇOS  

VALOR UNIT. 
(R$) 

VALOR TOTAL (R$) 

 
03. Areia Lavada Fina  

m³ Porto Mirador 200,00  R$ 77.00  R$ 15.400,00 

04. Pó de Pedra (Fino) – Granulometria 5/16¨ ao fundo ou 
7,9mm  

m³ 
Mineração 
Mandaguari 

1.000,00  R$ 57,60  R$ 57.600,00 

 
05. 

Pedra Nº 02 – passante na peneira 28mm (máximo) e 
retido na peneira 20 mm (mínimo)   

m³ 
Mineração 
Mandaguari 

500,00  R$ 56,00  R$ 28.000,00 

06. Pedrisco 1/4¨ (Granilha) – passante na peneira 6,3mm e 
retida na peneira 3,1mm - Isento de pó de pedra – 
Isento de material britável – (Para uso em 
Micropavimentação e Tratamento Superficial Triplo).  

m³ 
Mineração 
Mandaguari 

500,00  R$ 61,90  R$ 30.950,00 

 VALOR TOTAL :.............................................................................................................................................. R$ 131.950,00 
 
Valor total desta licitação: R$ 209.425,00 (Duzentos e nove mil quatrocentos e vinte e cinco reais). 
 
 
OBSERVAÇÃO: As quantidades e os valores registrados tratam-se de estimativa de uso para o prazo não superior a 
12 (doze) meses, podendo ou NÃO ser utilizado/contratado pela Companhia. 
PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, a partir da assinatura do instrumento contratual. 
ASSINATURA DO CONTRATO: 09/07/2020.  
 
DAVID OLIVEIRA RIBEIRO 
Diretor Presidente - CODAR 

 

CODAR
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DECRETO nº. 439 /20, de 10 de julho de 2020. 
 
 
SÉRGIO ONOFRE DA SILVA, Prefeito do Município de 

Arapongas, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e considerando: 
 
O disposto nos artigos 104, § 1º e no artigo 108, § 2º, da Lei nº 

3.225, de 03/08/05 (dispõe sobre o Regime Próprio de Previdência Social do Município e 
sobre a criação do Instituto de Previdência, Pensões e Aposentadorias dos Servidores de 
Arapongas – IPPASA); 

 
A nomeação do Conselho Municipal de Previdência – CMP e do 

Conselho Fiscal – CF, procedida pelo Decreto nº. 507/18, publicado em 12/07/18 e Decreto 
nº 963/18, publicado em 13/12/18; 

 
A deliberação dos Conselhos de Previdência e Fiscal, contida em 

Ata de Reunião Ordinária desses conselhos, ocorridas em 05/06/20 e 22/06/20, 
respectivamente; 

 
 
R E S O L V E: 
 
 
Art. 1º - RECONDUZIR, os servidores participantes do Regime 

Próprio de Previdência Social do Município de Arapongas, abaixo relacionados, para 
comporem o Conselho Municipal de Previdência – CMP, por mais 02 (dois) anos a 
contar de  15/07/20, conforme segue: 

 
 I - Representantes dos Participantes  
 

Classificação Titulares 
1º Leandro Gonçalves de Oliveira 
2º Valdinei Juliano Pereira 

Classificação Suplentes 
3º Cristiani Gonçalves Moreno da Rocha 
4º Deise Nunes Sanches 
5º Luis Carlos Barbosa 
6º Marcos Dyonizio Coltre 
7º Jane Tacari 

 
II - Representante dos Aposentados e Pensionistas  
 

Classificação Titulares 
1º Juarez Pereira Vieira 

 
III - Representantes do Governo Municipal  
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Titulares 
Bruna Cristina Gotardo 
Luiz Carlos Garanhani 
Aline Cristina Toso  

 
Art. 2º - RECONDUZIR, os participantes do Regime Próprio de 

Previdência Social do Município de Arapongas, abaixo relacionados, para comporem o 
Conselho Fiscal – CF, por mais 02 (anos) a contar de 15/07/20, conforme segue: 

 
I – Representantes dos Participantes e Beneficiários 
 

Classificação Titulares 
1º Adeilson Alvarino 
2º Marcos Cesar Cosso 

Classificação Suplentes 
3º Suely Lopes Catarino 
4º Solange de Fatima Grigoletto Straparava 
5º Vilmara Socorro de Moraes Freire 
6º Edson Zuza Figueiredo 
7º Alfeu Palma Filho 

 
II – Representantes do Governo Municipal  
 

Titulares 
Lucia Helena Gomes Golon 
Carlos Henrique Rodrigues Venegas 

 
 
Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 

revogadas as disposições em contrário. 
 

Arapongas, 10 de julho de 2020. 
 

 
 MARIA DO CARMO PAIANO NIHEI                        SÉRGIO ONOFRE DA SILVA 
   DIRETORA-PRESIDENTE IPPASA                                          PREFEITO 
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