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ATOS DO PODER EXECUTIVO
LEI Nº. 5.080, DE 28 DE ABRIL DE 2022

Dispõe sobre a alteração no Art. 2º, da Lei 
Municipal nº 4.842, de 10 de dezembro de 
2019, que dispõe sobre a criação das Funções 
Gratificadas de Supervisor e de Supervisor Geral, 
para servidores ocupantes do cargo público de 
Agente de Combate às Endemias, e dá outras 
providências.

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

Art. 1º.  Fica alterado o Art. 2º, da Lei Municipal 
nº 4.842, de 10 de dezembro de 2019, que passa 
a vigorar com a seguinte redação:
 
“Art. 2º. As funções gratificadas mencionadas 
no Art. 1º, serão de 30% (trinta por cento) 
para o Supervisor, calculadas sobre o valor do 
vencimento do nível inicial da Classe A, e de 
R$ 1.450,00 (um mil, quatrocentos e cinquenta 
reais) para o Supervisor Geral, enquanto perdurar 
a designação.”

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

Arapongas, 28 de abril de 2022.

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA
Prefeito

ROBERTO DIAS SIENA
Secretário Municipal de Administração

LEI Nº. 5.081, DE 28 DE ABRIL DE 2022

Dispõe alterações do inciso II, do artigo 2º, da 
alínea “c”, do artigo 5º, dos artigos 12 e 15, da 
Lei Municipal 4.121, de 28 de junho de 2013 e dá 
outras providências.

A CÂMARA MUNICIPAL DE ARAPONGAS, 

ESTADO DO PARANÁ, APROVOU, E EU, PREFEITO 
MUNICIPAL, SANCIONO A PRESENTE LEI:

Art. 1º. O artigo 2º, da Lei Municipal n° 4.121, 
de 28 de junho de 2013, passa a vigorar com a 
seguinte redação:

“Art. 2º. 
[...]
II – Secretaria Municipal de Desenvolvimento, 
Inovação, Trabalho e Renda – SEMUDE; ” 

 Art. 2º. O artigo 5º, da Lei Municipal n° 4.121, 
de 28 de junho de 2013, passa a vigorar com a 
seguinte redação:

“Art. 5º.
[...]
c) 01 (um) representante da Secretaria Municipal 
de Desenvolvimento, Inovação, Trabalho e Renda 
– SEMUDE. ”

Art. 3º. O artigo 12, da Lei Municipal n° 4.121, 
de 28 de junho de 2013, passa a vigorar com a 
seguinte redação:

“Art. 12. A Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento, Inovação, Trabalho e Renda 
– SEMUDE, ficará encarregada de fornecer 
apoio técnico, material e administrativo para o 
funcionamento do Conselho.”

Art. 4º. O artigo 15, da Lei Municipal nº 4.121, 
de 28 de junho de 2013, passa a vigorar com a 
seguinte redação:

“Art. 15. O Conselho contará com a Secretaria 
Executiva, para dar suporte administrativo ao 
cumprimento de suas competências.
§1º. A Secretaria Executiva terá no mínimo 01 
(um) Secretário(a) Executivo(a), indicado(a) 
pelo Chefe do Poder Executivo Municipal, para 
exercer, sem ônus, as referidas funções. 
§2º. Para o exercício das funções de Secretário(a) 
Executivo(a), somente poderá ser indicado 
funcionário de carreira do Município, com 
formação de nível superior em qualquer área.
§3º. Poderá(ão) ser indicado(s) funcionário(s) 

com formação de nível médio para auxiliar o 
Titular da Secretaria Executiva no exercício de 
suas funções.
§4º. Fica vedada a indicação de membro do 
Conselho para compor a Secretaria Executiva.”

Art. 5º. Esta Lei entra em vigor na data de 
sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário.

Arapongas, 28 de abril de 2022.

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA
Prefeito

ROBERTO DIAS SIENA
Secretário Municipal de Administração

PORTARIA Nº 196/22, DE 28 DE ABRIL DE 2022

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA, Prefeito do Município 
de Arapongas, Estado do Paraná, no uso de suas 
atribuições legais;
             - O disposto na Lei complementar nº 
191/2022 de 08/03/2022;

R E S O L V E:
Art. 1º - REVOGAR, a Portaria nº 188 de 
20.04.2022, publicada em 27.04.2022, no que 
se refere ao servidor VALMIR ALVES FERREIRA, 
matrícula nº 31879/3, ocupante do cargo de 
Técnico em Vigilância Sanitária.

Art. 2º -  DECLARAR, que o servidor VALMIR 
ALVES FERREIRA, matrícula nº 31879/3,  adquiriu 
direito à licença prêmio de 90 (noventa) dias, 
a contar de 01.01.2021, por ter cumprido o 
quinquênio e os demais requisitos legais.

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

Arapongas, 28 de abril de 2022.

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA
Prefeito
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ROBERTO DIAS SIENA
Secretário Municipal de Administração

PORTARIA N.º 08/22, DE 28 DE ABRIL DE 2022

PAULO SERGIO ARGATI, Secretário Municipal 
de Segurança Pública e Trânsito de Arapongas, 
Estado do Paraná, no uso de suas atribuições 
legais e em conformidade com o Art. 124, 
“caput”, da Lei nº 3.896/2011: 

D E C L A R A:
Art. 1º. Que a Sindicância Administrativa nº 
011/22, instaurada por meio da Portaria 05/2022 
da Secretaria de Segurança Pública e Trânsito, 
publicada em Diário Oficial no dia 05 de abril 
de 2022, ficou suspensa do dia 06/04/2022 à 
27/04/2022.

Art. 2º. Os motivos da suspensão estão discorridos 
nos autos da sindicância Administrativa nº 
011/2022.

Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de 
sua publicação.

Arapongas, 28 de Abril de 2022.

PAULO SERGIO ARGATI
Secretário Municipal de Segurança Pública e 

Trânsito

PORTARIA N.º 10/22, DE 28 DE ABRIL DE 2022

PAULO SERGIO ARGATI, Secretário Municipal 
de Segurança Pública e Trânsito de Arapongas, 
Estado do Paraná, no uso de suas atribuições 
legais e em conformidade com o Art. 124, 
“caput”, da Lei nº 3.896/2011: 

D E C L A R A:
Art. 1º. Que a Sindicância Administrativa 
nº 010/21, instaurada por meio da Portaria 
17/2021 da Secretaria de Segurança Pública e 
Trânsito, publicada em Diário Oficial no dia 23 
de novembro de 2021, ficou suspensa do dia 
05/04/2022 à 19/04/2022.

Art. 2º. Os motivos da suspensão estão discorridos 
nos autos da sindicância Administrativa nº 
010/2021.

Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de 

sua publicação.

Arapongas, 28 de Abril de 2022.

PAULO SERGIO ARGATI
Secretário Municipal de Segurança Pública e 

Trânsito

AVISO DE CHAMAMENTO PÚBLICO
INEXIGIBILIDADE Nº 006/2022

Comunicamos que se encontra à disposição dos 
interessados EDITAL DE CREDENCIAMENTO/
CHAMAMENTO PÚBLICO que tem como objeto 
o Credenciamento de escolas/colégios privados, 
instituídos no município para instituição do 
Projeto Jovem Empreendedor em cumprimento 
a Lei Municipal n.° 4.939/2021, alterada 
pela Lei 5.050 de 07 de fevereiro de 2022, 
em atendimento a Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento, Inovação, Trabalho e Renda 
– SEMUDE. Os interessados deverão anexar os 
documentos relacionadas no item 6 do edital 
no seguinte link: https://arapongas.atende.net/
autoatendimento/servicos/e-credenciamento-
de-participantes , no período de 29/04/2022 
a 12/05/2022. O respectivo edital poderá ser 
obtido na Prefeitura Municipal de Arapongas ou 
no endereço eletrônico www.arapongas.pr.gov.
br. Informações pelo telefone (043) 3902-1052.
                                                          

Arapongas, 28 de abril de 2022.

IVANA YUMI SAITO PEREIRA
Presidente da Comissão

Extrato de Ratificação
Prefeitura Municipal de Arapongas

Secretaria de Administração

Processo Administrativo: nº 011/2022.
Tomada de Preços: nº 001/2022.
Objeto: Contratação de empresa para reforma 
da área de atendimento do Procon e da Sala de 
Licitação, em atendimento a Secretaria Municipal 
de Administração (SEMAD).
Pelo presente instrumento o Exmo. Sr. Prefeito 
do Município de Arapongas, no uso de suas 
atribuições legais, e com fulcro na legislação 
pertinente, comunica aos interessados que o 
presente processo de licitação fica declarado 
DESERTA, conforme consta justificativa nos 
autos. 

Arapongas,27 de abril de 2022.

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA
Prefeito Municipal

Extrato de Contrato
Prefeitura Municipal de Arapongas

Secretaria de Administração

Processo Administrativo Nº: 056/2022.
Pregão nº: 029/22.
Partes: Município de Arapongas e F. J. 
PLAY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE 
RECREAÇÃO EIRELI - CNPJ nº 34.714.058/0001-
19, representado por Fernando Jorge Comel 
Scheneider, inscrito no CPF nº362.775.920-68.
Objeto: Aquisição e instalação de equipamentos 
para parques infantis, em cumprimento ao 
convênio Nº 917201/2021 Ministério da 
Cidadania (MC), em atendimento a Secretaria de 
Esporte.
Valor Total: R$ 1.166.400,00 (um milhão, cento e 
sessenta e seis mil e quatrocentos reais).
Prazo de vigência: com início em 27 de abril de 
2022 e término em 31 de dezembro de 2022.
Foro: Município de Arapongas. Data e Assinaturas.

Extrato de Termo Aditivo
Prefeitura Municipal de Arapongas

Secretaria Municipal de Administração

Processo Administrativo nº: 029/2017
Pregão nº: 009/2017.
Contrato nº: 310/2017; 5º termo aditivo.
Partes: Município de Arapongas e J.M. CLÍNICA 
DE DIAGNÓSTICOS E RADIOLOGIA EIRELI, CNPJ 
26.841.150/0001-11, representado por José 
Maria Ferreira, CPF nº 619.688.039-04.
Objeto: Contratação de empresa, especializada 
para operacionalizar o equipamento de Raio - X 
implantado no UPA 24 horas, em atendimento a 
Secretaria Municipal de Saúde. 
Objeto do Termo Aditivo: Com fundamento 
no Processo Administrativo 11076/2022 de 
06/04/2022, e regido pela Lei 8.666/93 ,haverá a  
Prorrogação excepcional da vigência do contrato 
310/2017 , pelo prazo de 4 meses, ou até a 
conclusão de procedimento licitatório com nova 
contratação, o que ocorrer primeiro, contados a 
partir de 19/04/2022.A prorrogação da vigência 
será efetuada mantendo-se todas as condições 
inalteradas, sendo que o valor necessário para 
o período da prorrogação é de R$ 91.783,08 
(noventa e um mil, setecentos e oitenta e três 
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reais e oito centavos).Data e assinaturas.

Extrato de Termo Aditivo
Prefeitura Municipal de Arapongas

Secretaria Municipal de Administração

Processo Administrativo nº: 054/2021.
Pregão nº: 024/2021.
Ata de Registro de Preços nº: 351/2021; 1º termo 
aditivo.
Partes: Município de Arapongas e N63 COMÉRCIO 
DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA EIRELI, 
CNPJ nº 34.090.540/0001-25, representada 
por TACILIANE DE SOUZA PESTANA, CPF nº 
040.040.249-19.
Objeto: Registro de Preços para aquisição de 
gêneros alimentícios perecíveis, em atendimento 
a Secretaria Municipal de Educação.
Objeto do Termo Aditivo: Fundamentado no 
artigo 65, II, alínea “d” do artigo da Lei n.º 8.666/93 
e art. 11 do Decreto Municipal n.º 091/16, bem 
como no item 6.1.1.7 da ata de registro de 
preços, conforme Processo Administrativo n.º 
8294/2022,fica revisto o preço do item 09, de 
R$ 10,18 (dez reais e dezoito centavos) para 
R$ 17,20 (dezessete reais e vinte centavos), 
passando o valor total da Ata de R$ 1.446.742,50 
(um milhão, quatrocentos e quarenta e seis mil, 
setecentos e quarenta e dois reais e cinquenta 
centavos) para R$ 1.562.748,00 (um milhão, 
quinhentos e sessenta e dois mil, setecentos e 
quarenta e oito reais).Data e assinaturas.

Extrato de Termo Aditivo
Prefeitura Municipal de Arapongas

Secretaria Municipal de Administração

Processo Administrativo nº: 139/2020.
Concorrência n°: 005/2020.
Contrato nº: 139/2021; 5º termo aditivo.
Partes: Município de Arapongas e SANETRAN- 
SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI, CNPJ nº 
95.391.876/0001-12, representada por LUIZ 
CARLOS POLI, inscrito no CPF n° 080.630.289-53.
Objeto: Contratação de empresa especializada 
para a realização de coleta e transporte de 
resíduos domiciliares e de férias livres, operação 
e manutenção do aterro sanitário e coleta/
transporte de pequenos animais mortos, 
em atendimento a Secretaria Municipal de 
Agricultura, Serviços Públicos e Meio Ambiente 
(SEASPMA).
Objeto do Termo Aditivo: Recomposição do 
equilíbrio econômico-financeiro do contrato, 

a fim de que seja restabelecida e preservada a 
equação que as partes pactuaram inicialmente, 
conforme previsão do art. 65, II, “d” da Lei n.º 
8.666/93 e Processo Administrativo nº 10176 de 
31/03/2022, ficam revistos, a partir de 26/04/2022 
e enquanto perdurar a alta dos combustíveis, o 
valor dos itens: 01 de R$ 142.416,00 (cento e 
quarenta e dois mil, quatrocentos e dezesseis 
reais) para R$ 149.640,00 cento e quarenta e 
nove mil, seiscentos e quarenta reais) , item 02 
de R$ R$ 343.254,00 (trezentos e cinquenta e três 
mil, duzentos e cinquenta e quatro reais) para 
R$ 370.128,00 (trezentos e setenta mil, cento e 
vinte e oito reais. Assim haverá um acréscimo de 
R$ 265.078,00 (duzentos e setenta e cinco mil e 
setenta e oito reais), passando o valor total do 
contrato para R$ 6.213.137,56 (seis milhões, 
duzentos e treze mil, cento e trinta e sete reais 
e cinquenta e seis centavos). Data e assinaturas.

Extrato de Termo Aditivo
Prefeitura Municipal de Arapongas

Secretaria Municipal de Administração

Processo Administrativo nº: 233/2021.
Pregão nº: 133 /2021.
Contrato nº: 013/2022; 1º termo aditivo.
Partes: Município de Arapongas e ANDREA 
CRISTINA PEDROSO DE SOUZA TRANSPORTES 
E SERVIÇOS EIRELI, inscrita no CNPJ 
27.846.847/0001-48, representada por ANDRÉA 
CRISTINA PEDROSO DE SOUZA, inscrita no CPF nº 
017.080.649-90.
Objeto: Locação de veículos, com motoristas 
e monitores para o transporte escolar para 
atender os alunos da Rede Municipal e Estadual 
de Ensino, APAE sede e sub sede, e locação de 
caminhão baú isotérmico, com motorista, para 
prestar serviços na Central de Abastecimento da 
Merenda Escolar, em atendimento a Secretaria 
Municipal de Educação.
Objeto do Termo Aditivo: Conforme Processo 
Administrativo nº 10607/2022 e ainda no art. 58, 
inc. I c/c art. 65. I, “b” da Lei 8.666/93, acordam 
as partes em acrescer 31,25 Km por dia na 
Linha nº 29- veículo 01, passando a quantidade 
total de 125 Km/dia para 156,25 Km/ dia; 30 
Km/dia na Linha nº 29- veículo 02, passando a 
quantidade total de 120 Km/ dia pra 150 Km/
dia; 28,75 Km/ dia na Linha nº 29- veículo 03, 
passando a quantidade total de 115 Km/ dia 
para 143,75 Km/ dia e 37,5 por dia na Linha nº 
29- veículo 04, passando a quantidade total de 
150 Km/ dia para 187,5 Km/ dia. O acréscimo 
de quantitativo corresponde a um aumento 

aproximado de 21,87% sobre o valor contratual, 
com uma repercussão total no contrato de R$ 
173.813,97 (cento e setenta e três mil, oitocentos 
e treze reais e noventa e sete centavos), relativos 
a aplicação nos 175 (cento e setenta e cinco) 
dias letivos de execução do contrato a partir de 
08/03/2022, totalizando para a linha o valor de 
R$ 968.393,97 (novecentos e sessenta e oito mil, 
trezentos e noventa e três reais e noventa e sete 
centavos).Data e assinaturas.

Extrato de Termo Aditivo
Prefeitura Municipal de Arapongas

Secretaria Municipal de Administração

Processo Administrativo nº: 233/2021.
Pregão nº: 133 /2021.
Contrato nº: 018/2022; 1º termo aditivo.
Partes: Município de Arapongas e CRISTIANE 
LUCIANA BETAZZA GOMES, inscrita no CPF nº 
033.851.079-62.
Objeto: Locação de veículos, com motoristas 
e monitores para o transporte escolar para 
atender os alunos da Rede Municipal e Estadual 
de Ensino, APAE sede e sub sede, e locação de 
caminhão baú isotérmico, com motorista, para 
prestar serviços na Central de Abastecimento da 
Merenda Escolar, em atendimento a Secretaria 
Municipal de Educação.
Objeto do Termo Aditivo: Conforme Processo 
Administrativo nº 10607/2022 e ainda no art. 
58, inc. I c/c art. 65. I, “b” da Lei 8.666/93, 
acordam as partes em acrescer 27,5 Km por dia 
na Linha nº 06, passando a quantidade total de 
110 Km/dia para 137,5 Km/ dia. O acréscimo 
de quantitativo corresponde a um aumento 
aproximado de 21,87% sobre o valor contratual, 
com uma repercussão total no contrato de R$ 
15.351,87(quinze mil, trezentos e cinquenta 
e um reais e oitenta e sete centavos), relativos 
a aplicação nos 175 (cento e setenta e cinco) 
dias letivos de execução do contrato a partir de 
08/03/2022, totalizando para a linha o valor de 
R$ 85.531,87 (oitenta e cinco mil, quinhentos e 
trinta e sete reais e oitenta e sete centavos).Data 
e assinaturas.

Extrato de Termo Aditivo
Prefeitura Municipal de Arapongas

Secretaria Municipal de Administração

Processo Administrativo nº: 233/2021.
Pregão nº: 133 /2021.
Contrato nº: 022/2022; 1º termo aditivo.
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Partes: Município de Arapongas e ERICK FABIANO 
RODRIGUES, inscrito no CPF nº 837.558.379-00.
Objeto: Locação de veículos, com motoristas 
e monitores para o transporte escolar para 
atender os alunos da Rede Municipal e Estadual 
de Ensino, APAE sede e sub sede, e locação de 
caminhão baú isotérmico, com motorista, para 
prestar serviços na Central de Abastecimento da 
Merenda Escolar, em atendimento a Secretaria 
Municipal de Educação.
Objeto do Termo Aditivo: Conforme Processo 
Administrativo nº 10607/2022 e ainda no art. 
58, inc. I c/c art. 65. I, “b” da Lei 8.666/93, 
acordam as partes em acrescer 18,75 Km por 
dia na Linha nº 27, passando a quantidade total 
de 75 Km/dia para 93,75 Km/ dia. O acréscimo 
de quantitativo corresponde a um aumento 
aproximado de 21,87% sobre o valor contratual, 
com uma repercussão total no contrato de 
R$ 25.560,93(vinte e cinco mil , quinhentos 
e sessenta reais  e noventa e três centavos), 
relativos a aplicação nos 175 (cento e setenta 
e cinco) dias letivos de execução do contrato a 
partir de 08/03/2022, totalizando para a linha 
o valor de R$ 142.410,93,00(cento e quarenta 
e dois mil, quatrocentos e dez reais e noventa e 
três centavos).Data e assinaturas.

Extrato de Termo Aditivo
Prefeitura Municipal de Arapongas

Secretaria Municipal de Administração

Processo Administrativo nº: 233/2021.
Pregão nº: 133 /2021.
Contrato nº: 023/2022; 1º termo aditivo.
Partes: Município de Arapongas e FERNANDO 
SOARES, inscrito no CPF nº 878.594.919-15.
Objeto: Locação de veículos, com motoristas 
e monitores para o transporte escolar para 
atender os alunos da Rede Municipal e Estadual 
de Ensino, APAE sede e sub sede, e locação de 
caminhão baú isotérmico, com motorista, para 
prestar serviços na Central de Abastecimento da 
Merenda Escolar, em atendimento a Secretaria 
Municipal de Educação.
Objeto do Termo Aditivo: Conforme Processo 
Administrativo nº 10607/2022 e ainda no art. 
58, inc. I c/c art. 65. I, “b” da Lei 8.666/93, 
acordam as partes em acrescer 26,9 Km por dia 
na Linha nº 07, passando a quantidade total de 
158,3 Km/dia para 185,2 Km/ dia. O acréscimo 
de quantitativo corresponde a um aumento 
aproximado de 14,86% sobre o valor contratual, 
com uma repercussão total no contrato de R$ 
13.463,45 (treze mil, quatrocentos e sessenta e 

três reais  e quarenta e cinco centavos), relativos 
a aplicação nos 175 (cento e setenta e cinco) 
dias letivos de execução do contrato a partir de 
08/03/2022, totalizando para a linha o valor de 
R$ 104.011,05 (cento e quatro mil, onze reais e 
cinco centavos).Data e assinaturas.

Extrato de Termo Aditivo
Prefeitura Municipal de Arapongas

Secretaria Municipal de Administração

Processo Administrativo nº: 233/2021.
Pregão nº: 133 /2021.
Contrato nº: 024/2022; 1º termo aditivo.
Partes: Município de Arapongas e JOÃO GUERRA 
TRANSPORTES EIRELI- ME, inscrita no CNPJ 
05.531.172/0001-05, representado por JOÃO 
GUERRA, inscrito no CPF nº 855.218.419-20.
Objeto: Locação de veículos, com motoristas 
e monitores para o transporte escolar para 
atender os alunos da Rede Municipal e Estadual 
de Ensino, APAE sede e sub sede, e locação de 
caminhão baú isotérmico, com motorista, para 
prestar serviços na Central de Abastecimento da 
Merenda Escolar, em atendimento a Secretaria 
Municipal de Educação.
Objeto do Termo Aditivo: Conforme Processo 
Administrativo nº 10607/2022 e ainda no art. 58, 
inc. I c/c art. 65. I, “b” da Lei 8.666/93, acordam 
as partes em acrescer 15,5 Km por dia na Linha 
nº 15, passando a quantidade total de 62 Km/dia 
para 77,5  Km/ dia e 15,47 Km/dia na Linha nº 
23, passando a quantidade total de 91 Km/ dia 
pra 106,47 Km/dia. O acréscimo de quantitativo 
corresponde a um aumento aproximado de 
17,71% sobre o valor contratual, com uma 
repercussão total no contrato de R$ 34.144,42 
(trinta e quatro mil, cento e quarenta e quatro 
reais e quarenta e dois centavos), relativos a 
aplicação nos 175 (cento e setenta e cinco) 
dias letivos de execução do contrato a partir 
de 08/03/2022, totalizando para a linha o valor 
de R$ 226.924,42(duzentos e vinte e seis mil, 
novecentos e vinte e quatro reais e quarenta e 
dois centavos).Data e assinaturas.

Extrato de Termo Aditivo
Prefeitura Municipal de Arapongas

Secretaria Municipal de Administração

Processo Administrativo nº: 233/2021.
Pregão nº: 133 /2021.
Contrato nº: 032/2022; 1º termo aditivo.
Partes: Município de Arapongas e ODIMAR 

FLORENCIO DE SOUZA inscrito no CPF nº 
016.826.769-19.
Objeto: Locação de veículos, com motoristas 
e monitores para o transporte escolar para 
atender os alunos da Rede Municipal e Estadual 
de Ensino, APAE sede e sub sede, e locação de 
caminhão baú isotérmico, com motorista, para 
prestar serviços na Central de Abastecimento da 
Merenda Escolar, em atendimento a Secretaria 
Municipal de Educação.
Objeto do Termo Aditivo: Conforme Processo 
Administrativo nº 10607/2022 e ainda no art. 
58, inc. I c/c art. 65. I, “b” da Lei 8.666/93, 
acordam as partes em acrescer 19,5 Km por dia 
na Linha nº 09, passando a quantidade total 
de 78 Km/dia para 97,5 Km/ dia. O acréscimo 
de quantitativo corresponde a um aumento 
aproximado de 21,87% sobre o valor contratual, 
com uma repercussão total no contrato de R$ 
16.380,00(dezesseis mil, trezentos e oitenta reais 
), relativos a aplicação nos 175 (cento e setenta 
e cinco) dias letivos de execução do contrato a 
partir de 08/03/2022, totalizando para a linha 
o valor de R$ 91.260,00(noventa e um mil, 
duzentos e sessenta reais).Data e assinaturas.

Extrato de Termo Aditivo
Prefeitura Municipal de Arapongas

Secretaria Municipal de Administração

Processo Administrativo nº: 233/2021.
Pregão nº: 133 /2021.
Contrato nº: 033/2022; 1º termo aditivo.
Partes: Município de Arapongas e SEBASTIÃO 
FERREIRA DA CRUZ, inscrito no CPF nº 
278.566.239-34.
Objeto: Locação de veículos, com motoristas 
e monitores para o transporte escolar para 
atender os alunos da Rede Municipal e Estadual 
de Ensino, APAE sede e sub sede, e locação de 
caminhão baú isotérmico, com motorista, para 
prestar serviços na Central de Abastecimento da 
Merenda Escolar, em atendimento a Secretaria 
Municipal de Educação.
Objeto do Termo Aditivo: Conforme Processo 
Administrativo nº 10607/2022 e ainda no art. 
58, inc. I c/c art. 65. I, “b” da Lei 8.666/93, 
acordam as partes em acrescer 14,2 Km por dia 
na Linha nº 21, passando a quantidade total 
de 71 Km/dia para 85,2 Km/ dia. O acréscimo 
de quantitativo corresponde a um aumento 
aproximado de 17,5% sobre o valor contratual, 
com uma repercussão total no contrato de R$ 
15.655,50 (quinze mil, seiscentos e cinquenta 
e cinco reais e cinquenta centavos), relativos 
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a aplicação nos 175 (cento e setenta e cinco) 
dias letivos de execução do contrato a partir de 
08/03/2022, totalizando para a linha o valor de 
R$ 105.115,50 (cento e cinco mil, cento e quinze 
reais e cinquenta centavos).Data e assinaturas.
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ARAPONGAS  

PPRREEFFEEIITTUURRAA  DDOO  MMUUNNIICCÍÍPPIIOO  DDEE  AARRAAPPOONNGGAASS  
Estado do Paraná 

 
 

DECRETO Nº 286/22, DE 28 DE ABRIL DE 2022 
 

Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Suplementar -  
Provável Excesso de Arrecadação, no orçamento do 
Município de Arapongas, para o exercício de 2022 e a 
ajustar as programações estabelecidas no Plano Plurianual 
2022 a 2025 da Lei nº. 5.019 de 08/11/2021, e na Lei de 
Diretrizes Orçamentárias de 2022, Lei 4.973 de 
10/06/2021. 

 
             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 2022, com base no art.5° da Lei Municipal nº. 5.020, de 08 de novembro de 2021, Crédito Adicional Suplementar – Provável 
Excesso de Arrecadação no valor de R$ 17.331.222,20(dezessete milhões, trezentos e trinta e um mil, duzentos e vinte e dois 
reais e vinte centavos). 
   
  02.00 - GABINETE DO PREFEITO – GAPRE 
  02.01 - Manutenção dos Serviços do Gabinete do Prefeito 

288460000.0.001/3.3.1.90.91.00 - Sentenças judiciais..............................................................................................R$    1.900.000,00 
   Fonte de recurso 000 
020620002.2.005/3.3.3.90.93.00 - Indenizações e restituições.................................................................................R$        300.000,00 
  Fonte de recurso 000 
  03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO – SEGOV 
  03.01 - Manutenção dos Serviços da Secretaria Municipal de Governo 
041220002.2.008/3.3.3.90.39.00 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica....................................................R$        120.000,00 
  Fonte de recurso 000 
  04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO – SEMAD 
  04.01 - Manutenção dos Serviços da Secretaria Municipal de Administração 
041220002.2.010/3.3.3.90.39.00 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica....................................................R$        300.000,00 
  Fonte de recurso 000 
  05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS – SEFIN 
  05.02 - Encargos Gerais do Município 
288460000.0.005/3.3.3.90.47.00 - Obrigações tributárias e contributiva..................................................................R$        700.000,00 
  Fonte de recurso 000 
092720002.2.057/3.3.3.91.97.00 - Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS.............................................R$     5.800.000,00 
  Fonte de recurso 000 
041220002.2.075/3.3.3.90.39.00 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica...................................................R$         450.000,00 
  Fonte de recurso 000 
  06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO – SESTRAN 
  06.01 - Manutenção dos Serviços da Secretaria Municipal de Segurança Pública e Transito 
061810003.2.013/3.3.3.90.39.00 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica...................................................R$           80.000,00 
  Fonte de recurso 000 
  09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SAÚDE 
  09.01 - Fundo Municipal de Saúde 
103010021.2.046/3.3.1.90.11.00 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil....................................................R$     1.000.000,00 
   Fonte de recurso 000 
                             3.3.3.90.39.00 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica....................................................R$     3.000.000,00 
   Fonte de recurso 000 
  12.00 - SECRETARIA MUN.  AGRIC., SERV. PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE – SEASPMA 
  12.01 - Manutenção dos Serviços da Secretaria Mun. Agricultura, Serv. Públicos e Meio Ambiente 
185410024.2.062/3.3.3.90.30.00 - Material de consumo..........................................................................................R$         281.222,20 
  Fonte de recurso 000 
                             3.3.3.90.39.00 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica...................................................R$         100.000,00 
  Fonte de recurso 000 
185410024.2.065/3.3.3.90.39.00 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica...................................................R$      2.400.000,00 
  Fonte de recurso 000 
  14.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSP. DESENV. URBANO – SEODUR 
  14.01 - Manutenção dos Serviços da Secretaria Munic. Obras, Transporte e Desenv. Urbano 
154510020.2.040/3.3.3.90.30.00 - Material de consumo..........................................................................................R$         600.000,00 
  Fonte de recurso 000 
                             3.3.3.90.39.00 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica...................................................R$         300.000,00 
  Fonte de recurso 000 
 
 Art. 2º - Para dar cobertura ao crédito autorizado no artigo anterior, serão utilizados como recursos, na forma do disposto 
no artigo 43, parágrafo 1°, inciso II, da Lei Federal nº. 4.320, de 17/03/1964, proveniente do provável excesso de arrecadação do 
exercício de 2022 da fonte e recurso abaixo especificado: 
 

CÓDIGO  DESCRIÇÃO FONTE DE RECURSO 
417215101 Cota-parte do IPVA - principal 000 

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

provenientes do provável excesso de arrecadação constante do artigo 2º do presente decreto, serão compatibilizadas o montante 
das despesas e parte das metas físicas programadas para o exercício de 2022 nas ações orçamentárias estabelecida no Plano 
Plurianual 2022 a 2025 da Lei nº. 5.019 de 08/11/2021, em cumprimento ao disposto no art. 5° da Lei Complementar sob n° 101/00. 



SEXTA-FEIRA 29/04/2022                                 DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS                                       ANO: XIV Nº: 3110 PÁG: 7

ARAPONGAS  

  

PPRREEFFEEIITTUURRAA  DDOO  MMUUNNIICCÍÍPPIIOO  DDEE  AARRAAPPOONNGGAASS  
Estado do Paraná 

 
 

 
Art. 4º - Face abertura de Crédito Adicional Suplementar a que se refere o art. 1º, com recursos provenientes do 

provável excesso de arrecadação constante do artigo 2º e em razão dos ajustes efetuados através do artigo 3º do presente 
decreto, serão compatibilizadas o montante das despesas e parte das metas físicas programadas para o exercício de 2022 nas 
atividades orçamentárias  estabelecida na Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2022, Lei 4.973 de 10/06/2021, em cumprimento ao 
disposto no art. 5° da Lei Complementar sob n° 101/00. 

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

Arapongas, 28 de abril de 2022. 
 
 
 
 
 
 
 

JULIANO RAMPINELLI BERALDI                       
Secretário Municipal de Planejamento e Orçamento 

 

SERGIO ONOFRE DA SILVA 
Prefeito 
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ARAPONGAS  

PPRREEFFEEIITTUURRAA  DDOO  MMUUNNIICCÍÍPPIIOO  DDEE  AARRAAPPOONNGGAASS  
Estado do Paraná 

 
 

DECRETO Nº 287/22, DE 28 DE ABRIL DE 2022 
 

Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Suplementar -   
Excesso de Arrecadação, no orçamento do Município de 
Arapongas, para o exercício de 2022 e a ajustar as 
programações estabelecidas no Plano Plurianual 2022 a 
2025 da Lei nº. 5.019 de 08/11/2021, e na Lei de Diretrizes 
Orçamentárias de 2022, Lei 4.973 de 10/06/2021. 

 
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 2022, com base no art.5° da Lei Municipal nº. 5.020, de 08 de novembro de 2021, Crédito Adicional Suplementar –  Excesso de 
Arrecadação no valor de R$ 368.143,71(trezentos e sessenta e oito mil, cento e quarenta e três reais e setenta e um centavos), 
  10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – EDUCAÇÃO 

10.01 - Manutenção da Merenda Escolar 
123610007.6.002/3.3.3.90.32.00 - Material, bem ou serviço para distribuição gratuita.............................................R$        84.716,66 
  Fonte de recurso 173 
123650007.6.003/3.3.3.90.32.00 - Material, bem ou serviço para distribuição gratuita.............................................R$         91.743,33 
  Fonte de recurso 173 
123650007.6.004/3.3.3.90.32.00 - Material, bem ou serviço para distribuição gratuita.............................................R$       162.010,30 
  Fonte de recurso 173 
123660007.6.005/3.3.3.90.32.00 - Material, bem ou serviço para distribuição gratuita.............................................R$         20.591,57 
  Fonte de recurso 173 
123670007.6.006/3.3.3.90.32.00 - Material, bem ou serviço para distribuição gratuita.............................................R$          9.081,85 
  Fonte de recurso 173 
 
   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 II, da Lei Federal nº. 4.320, de 17/03/1964, proveniente do excesso de arrecadação do 
exercício de 2022 da fonte e recurso abaixo especificado: 
 

CÓDIGO  DESCRIÇÃO FONTE DE RECURSO 
417145201 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional 

de Alimentação Escolar (PNAE) / Transferências referentes ao programa 
nacional de alimentação escolar – pnae - principal 

173 

41321010103 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional 
de Alimentação Escolar (PNAE) / Rendimentos Convênios/Programas e 
Livre-Educação 

173 

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

provenientes do excesso de arrecadação constante do artigo 2º do presente decreto, serão compatibilizadas o montante das 
despesas e parte das metas físicas programadas para o exercício de 2022 nas ações orçamentárias estabelecida no Plano 
Plurianual 2022 a 2025 da Lei nº. 5.019 de 08/11/2021, em cumprimento ao disposto no art. 5° da Lei Complementar sob n° 101/00. 

Art. 4º - Face abertura de Crédito Adicional Suplementar a que se refere o art. 1º, com recursos provenientes do 
excesso de arrecadação constante do artigo 2º e em razão dos ajustes efetuados através do artigo 3º do presente decreto, serão 
compatibilizadas o montante das despesas e parte das metas físicas programadas para o exercício de 2022 nas atividades 
orçamentárias  estabelecida na Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2022, Lei 4.973 de 10/06/2021, em cumprimento ao disposto no 
art. 5° da Lei Complementar sob n° 101/00. 

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

 
Arapongas, 28 de abril de 2022. 

 
 
 
 
 
 
 
 

JULIANO RAMPINELLI BERALDI                       
Secretário Municipal de Planejamento e Orçamento 

 

SERGIO ONOFRE DA SILVA 
Prefeito 
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ARAPONGAS  
Secretaria Municipal de Administração 

Diretoria de Recursos Humanos 

 Página 1 de 1 

  

PPRREEFFEEIITTUURRAA  DDOO  MMUUNNIICCÍÍPPIIOO  DDEE  AARRAAPPOONNGGAASS 
Estado do Paraná 

 

 
PROCESSO SELETIVO DE ESTAGIÁRIOS 

EDITAL Nº 056/22, DE 27 DE ABRIL DE 2022 
 

A Prefeitura do Município de Arapongas, tendo em vista o Processo 
Seletivo de Estagiários, realizado através do Edital nº. 010/21, de 17/03/2021 e homologado 
pelo Edital nº. 017/21, de 06/05/2021 e considerando: 

- o contido no Edital nº 053/22, de 12/04/2022. 
 

TORNA PÚBLICO: 
Art. 1° - Que o candidato, abaixo relacionado, fica eliminado do presente 

Processo Seletivo de Estagiários, pelo motivo a seguir: 
 
 
CURSO: DIREITO -  CARGA HORÁRIA 20H 
CANDIDATOS GERAL 
 

 
 
Art. 2º - Este Edital entra em vigor na data de sua publicação, ficando 

revogadas às disposições em contrário. 
 

Arapongas, 27 de abril de 2022. 
 
 
 
            ROBERTO DIAS SIENA                                                                      SÉRGIO ONOFRE DA SILVA  
Secretário Municipal de Administração                                                                    Prefeito  

CLASSIFICAÇÃO NOME MOTIVO 
5 IVAN REZENDE SEVERINO Não atendimento a convocação 
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ARAPONGAS  
Secretaria Municipal de Administração 

Diretoria de Recursos Humanos 
 

 1
 

 

  

PPRREEFFEEIITTUURRAA  DDOO  MMUUNNIICCÍÍPPIIOO  DDEE  AARRAAPPOONNGGAASS 
Estado do Paraná 

 

PROCESSO SELETIVO DE ESTAGIÁRIOS 
EDITAL Nº 057/22, DE 27 DE ABRIL DE 2022 

 
A Prefeitura do Município de Arapongas, convoca candidatos (a)s  classificados (a)s  no 

Processo Seletivo de Estagiários, aberto pelo Edital nº. 010/21, de 17/03/2021 e homologado pelo Edital nº. 
017/21, de 06/05/2021: 

- o contido no edital nº 056/22, de 27 de abril de 2022, de não atendimento a convocação do 
candidato Ivan Rezende Severino. 

 

Art. 1º - FICA CONVOCADO(A),  o(a) candidato(a) classificado(a)  no Processo Seletivo de 
Estagiários, aberto pelo Edital nº. 010/21, de 17/03/2021 e homologado pelo Edital nº. 017/21, de 
06/05/2021, constante no ANEXO I, para comparecerem na Diretoria de Recursos Humanos desta 
Prefeitura, situada na Rua das Garças, 750 (esquina com Rua Flamingos); no prazo improrrogável de 03 
(três) dias úteis, a contar da data da publicação oficial deste, no horário das 13h às 17h, para demais 
formalidades legais, conforme previsto no item 8.4 , do Edital nº 010/21. 

Art. 2º - O não atendimento quanto ao contido no item 8.4, do Edital nº 010/21, implicará 
inabilitação automática do (a) candidato (a) para o Processo Seletivo de Estagiários, reservando-se ao 
município o direito de convocar o (a) próximo (a) candidato (a) da lista de classificação, não cabendo nessas 
hipóteses, pedido de reconsideração ou recurso. 

Art. 3º - As vagas destinadas aos candidatos com deficiência que não forem preenchidas serão 
destinadas aos demais candidatos (as) observada a ordem geral de classificação, conforme previsto no item 
7.5, do Edital nº 010/21. 

Art. 4º - O (A) candidato (a) classificado (a) que não tiver interesse em aceitar a vaga ofertada, 
assinará Termo de Desistência e terá seu nome eliminado da lista de classificação. 

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

Arapongas, 27 de abril de 2022. 
 
 

ROBERTO DIAS SIENA 
Secretário Municipal de Administração 

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA 
                               Prefeito  

 
 
 

ANEXO I 
(Edital nº 057/22, de 27/04/2022) 

 
CURSO: DIREITO -  CARGA HORÁRIA 20H 
CANDIDATOS GERAL 

NOME CLASSIFICAÇÃO 
KAWANY VICTÓRIA RICCI 6 
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PLANO ANUAL DE TRABALHO 
 
 
 

JANEIRO A DEZEMBRO 
2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNIDADE DE CONTROLE INTERNO 
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Apresentação  
 

UNIDADE DE CONTROLE INTERNO 
 
    INTRODUÇÃO  
 
    Conforme determinação do artigo 74 da Constituição Federal 
de 1988, cabe ao Controle Interno:  
“I - avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual, a execução dos 
programas de governo e dos orçamentos da União;  
II - comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia e eficiência, 
da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da 
administração federal, bem como da aplicação de recursos públicos por entidades 
de direito privado;  
III - exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos 
direitos e haveres da União;  
IV - apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional”. 

 

    DA REGULAMENTAÇÃO  
     
    Cria a Unidade de Controle Interno do Poder Executivo e dá 
outras providências tais como a estruturação e composição, através da Lei nº 3.356, 
de 07 de dezembro de 2006, Lei nº 3.434, de 13 de setembro de 2007 e Lei nº 
4.453, de 25 de janeiro de 2016. 

 

PLANO DE TRABALHO  
     
    Instituindo o Sistema de Controle Interno no âmbito do Poder 
Executivo do Município, houve a necessidade de se estabelecer um planejamento 
adequado dentro das possibilidades e estrutura em atendimento às competências 
e responsabilidades previstas naquela norma legal.  
Nesse sentido, o desenvolvimento de um plano de trabalho adequado como 
ferramenta de orientação à equipe passou a ser de suma importância, na tarefa de 
acompanhar as inúmeras e complexas obrigações a serem cumpridas pela 
Administração Pública no decorrer do exercício, considerados os limites, prazos e 
responsabilidades existentes.  
A presente versão do Plano de Trabalho não tem a intenção de esgotar o rol das 
ações a serem realizadas pelo Controle Interno, mas na medida das possibilidades 
da Unidade, vem a estabelecer prioridades. Outras ações não menos importantes 
apesar de não estarem previstas neste Plano, continuarão a serem executadas.  
Há que se considerar ainda, que possivelmente haveremos que atualizá-lo no 
decorrer do exercício, para atender as novas legislações que surgirem bem como 
suas atualizações, assim como também ao atendimento de uma necessidade 
imprevisível ou ajuste de outra ação existente.  
Tais acompanhamentos estarão focados nas orientações previstas nas Legislações 
específicas, mas também orientadas nas Instruções Normativas emanadas pelo 
Tribunal de Contas do Estado do Paraná – TCE-PR, recairão prioritariamente sobre 
as seguintes ações: 
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AÇÕES PREVISTAS:  
 
    1) CONTABILIDADE, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E 
FINANCEIRA, CONSOLIDAÇÃO DO PCASP  

    a) Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Aplicação 
Constitucional Mínima de 25% dos recursos arrecadados com impostos e 
demais transferências em despesas com a Manutenção e Desenvolvimento 
do Ensino:  
 
    Acompanhar a aplicação pelo Município do mínimo 
Constitucional de 25% dos recursos recebidos no decorrer do exercício de 2022, 
provenientes de impostos e demais transferências em despesas com a manutenção 
e desenvolvimento do ensino (CF, art. 212); 

 
    b) Ações e Serviços Públicos realizados na Saúde – 
Aplicação Constitucional Mínima de 15% dos recursos arrecadados com 
impostos e demais transferências em despesas com ações e serviços 
públicos realizados com saúde:  

     
    Acompanhar a aplicação pelo Município do mínimo 
Constitucional de 15% dos recursos recebidos no decorrer do exercício de 2022, 
provenientes de impostos e demais transferências em despesas com ações e 
serviços públicos realizados efetivamente com saúde;  
 
    c) Informações do Município no Sistema CAUC/SIAFI:  
 
    Acompanhar a situação do Município no Sistema CAUC, 
integrado no SIAFI (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo 
Federal), verificando pendências e orientando os Departamentos competentes para 
sua regularização;  
 
    d) Relatório Resumido da Execução Orçamentária – RREO:  
 
    Acompanhar a publicação bimestral e a integridade e 
confiabilidade dos demonstrativos relativos ao RREO relativos ao exercício de 
2022;  
 
    e) Relatório de Gestão Fiscal:  
 
    Acompanhar a publicação quadrimestral e semestral bem 
como a integridade e confiabilidade dos demonstrativos relativos ao RGF relativos 
ao exercício de 2022;  
 
    f) Audiência Pública de avaliação do cumprimento de 
Metas Fiscais:  
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    Acompanhar, auxiliar, produzir, fiscalizar a realização, 
apresentar se necessário, informações para e sobre as audiências públicas 
quadrimestrais a serem realizadas no exercício de 2022; 
 
    g) Empenhos a Liquidar e a Pagar do Município:  
 
    Acompanhar mensalmente, por amostragem com o apoio do 
Departamento Contábil, a posição dos empenhos, visando o seu controle, bem 
como ainda os que possam se tornar restos a pagar.  
 
    h) Dívida Consolidada Líquida e Operações de Crédito: 
 
    Acompanhar e avaliar o resultado apurado inerente aos saldos 
da Dívida Consolidada Líquida ao final do exercício de 2022, em observância aos 
limites estabelecidos pela Lei Complementar Nº101/2000 e a Lei de Diretrizes 
Orçamentárias, exercer o controle sobre as Operações de Crédito.  

    i) Analisar os Processos Licitatórios, suas dispensas e 
inexigibilidades, os atos, contratos e outros instrumentos congêneres:  
 
    Acompanhar por amostragem até 10% dos processos 
licitatórios em andamento no Município e também através da página do site da 
prefeitura;  
 
    j) Conciliação Bancária  
 
    Verificar por amostragem bimestral, a posição da conciliação 
bancária de pelo menos 06 (seis) contas correntes sendo, vinculadas, do Município 
e ou seus Fundos;  
 
    k) Relatórios de Controle Interno  
 
    Elaboração dos relatórios anuais de controle interno que 
integram o processo de prestação de contas anual do município e de gestão, 
cumprir com as obrigações impostas ao Controle Interno através da Instrução 
Normativa TCE/PR;  
 
    2) TRANSPARÊNCIA PÚBLICA  
 
    Fiscalizar, acompanhar, incentivar e cobrar a aplicação da Lei 
da Transparência Pública em todos os setores da Administração Pública; 

 
    3) INSPEÇÕES  
 
    Realizar inspeções por amostragem em programas executados 
com verbas repassadas pelo Governo Federal tais como PNAE e PNATE;  
 

4) COVID-19  
 
Fiscalizar a execução do Plano Municipal de Saúde, do Plano de 

Contingência ao COVID-19 e do Plano Municipal de Vacinação contra a COVID-19, 
no intuito de acompanhar se os protocolos de âmbito federal e estadual estão sendo 
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respeitados, bem como garantir a máxima eficiência na publicidade de boletins 
epidemiológicos e de todos os atos relativos ao Covid-19, tais como indicador de 
gastos, contratos, licitações, admissão de pessoal, etc., por meio de campos 
específicos no sitio oficial e no Portal da Transparência do Município de Arapongas; 
 
    5) INFORMAÇÕES ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO  
 
    Iniciar levantamentos necessários para o encerramento do 
exercício, efetuar comunicações internas sobre a necessidade de eventuais 
correções de rumo por parte dos Gestores tais como redução de gastos, limitação 
de empenhos ou quando as metas de índices e ou limites constitucionais não forem 
atingidas.  
 
    CONCLUSÃO  
 
    Ao longo do exercício, as atividades e o cronograma de 
execução dos trabalhos poderão sofrer alterações em função de algum fator que 
inviabilize a sua realização, tais como: trabalhos especiais, treinamentos (cursos, 
congressos e capacitações), atendimento ao Tribunal de Contas do Estado ou outro 
órgão de controle externo, assim como atividades não previstas.  
O resultado das atividades de Auditoria será levado ao conhecimento do Chefe do 
Poder Executivo e aos Secretários das pastas envolvidas nos sistemas para que 
tomem conhecimento e adotem as providências que se fizerem necessárias. As 
constatações, recomendações e pendências farão parte do relatório de Auditoria. 
Quando se fizer necessário, será solicitado parecer jurídico da Procuradoria 
Municipal.  
 
 

Arapongas/PR, 03 de fevereiro de 2022.  
 
 
 

Henrique Garcia Filetti 
Controle Interno 
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EDITAL DE HABILITAÇÃO 
 

REF: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 001/2022 - (PMA) 
 

A comissão de licitação designada pela Portaria N.º 040/2022, 
constituída pelo Presidente Sr. Ricardo Kanehiro Koike e membros 
Israel Biason Filho e Luiz Carlos Garanhani, comunica aos 
interessados na Contratação de empresa especializada para 
construção do CENTRO PSICOSSOCAL INFANTIL - CAPSi, 
com recurso da Emenda parlamentar n°3705005, em 
atendimento a Secretaria Municipal de Saúde, que após a 
análise e verificação dos documentos apresentados, em 
conformidade com o Edital, decidiu o seguinte: 
 

Empresas Situação 
GUAIMBE CONTRUTORA LTDA - ME CNPJ 
nº 39.519.561/0001-37 

Habilitada 

MAKINO CONSTRUÇÕES CIVIS EIRELI 
CNPJ n° 16.482.909/0001-63 

Habilitada 

 
Tendo em vista a renúncia pelos participantes quanto a presente 
fase conforme item 12.2.1 do Edital, a Comissão CONVOCA as 
empresas participantes para abertura do envelope n.° 02 - 
Proposta de Preços que ocorrerá dia 02 de maio de 2022 as 
13:15h no mesmo local. 
 
                                                          Arapongas, 29 de abril de 2022. 
 
                                     Ricardo Kanehiro Koike 
                                           Presidente 
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IPPASA

 

ARAPONGAS  

 

  

PPRREEFFEEIITTUURRAA  DDOO  MMUUNNIICCÍÍPPIIOO  DDEE  AARRAAPPOONNGGAASS  
Estado do Paraná 

 

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

 
 DECRETO nº. 282/22, de 27 de abril de 2022. 

 
 
SÉRGIO ONOFRE DA SILVA, Prefeito do Município de 

Arapongas, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, à vista do contido no 
processo protocolado sob o nº. 003357, de 07 de fevereiro de 2022, 

 
R E S O L V E: 
 
Art. 1º - CONCEDER APOSENTADORIA POR INVALIDEZ, 

com fundamento no art. 40, § 1º, inciso I, da Constituição Federal, a LAURENTINA 
TEREZA PRADO DOS SANTOS, matrícula 97837-01, inscrita no Cadastro de Pessoa 
Física – CPF/MF sob o nº. 535.328.309-06, ocupante do cargo de Auxiliar de Serviços 
Gerais 30h, Classe A, Nível 02, do Grupo Profissional Básico 1, lotado na Secretaria 
Municipal de Educação. 

Art. 2º – O valor dos proventos mensais será de R$473,66 
(Quatrocentos e setenta e três reais e sessenta e seis centavos), calculados na 
proporcionalidade de 3.297/10.950 avos do valor obtido da média das 80% maiores 
remunerações de contribuição desde abr/2013, conforme disposto no art. 40, parágrafos 3º 
e 17, da CRFB, com a redação dada pela E.C. 41/03, Lei Federal nº. 10.887/04; O.N. nº. 
02/09, da Secretaria de Políticas da Previdência Social, acrescido de R$738,34 (Setecentos 
e trinta e oito reais e trinta e quatro centavos), para alcançar o piso nacional, acrescido 
ainda de R$422,90 (Quatrocentos e vinte e dois reais e noventa centavos), para atingir o 
valor de R$ 1.634,90 (Um mil, seiscentos e trinta e quatro reais e noventa centavos), 
salário mínimo municipal, conforme Lei Municipal nº. 5.044/22, de 27.01.2022; 
correspondentes a 09 anos e 12 dias de contribuição a Regime Próprio de Previdência 
Social. 

Art. 3º - Conforme dispositivos legais supracitados, os proventos 
serão reajustados, para preservar-lhes, em caráter permanente, o valor real, de acordo com 
legislação municipal pertinente, sem isonomia ou paridade com reajustes ou demais 
vantagens posteriormente concedidas aos servidores em atividade. 

Art. 4º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
com efeitos a contar de 25.04.2022, data da emissão do laudo médico pericial que 
constatou a incapacidade total e definitiva da servidora para o trabalho, revogadas as 
disposições em contrário. 

 
Arapongas, 27 de abril de 2022. 

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

 

  

PPRREEFFEEIITTUURRAA  DDOO  MMUUNNIICCÍÍPPIIOO  DDEE  AARRAAPPOONNGGAASS  
Estado do Paraná 

 

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

 
 DECRETO nº. 283/22, de 27 de abril de 2022. 

 
 
SÉRGIO ONOFRE DA SILVA, Prefeito do Município de 

Arapongas, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, à vista do contido no 
processo protocolado sob o nº. 03359, de 07 de fevereiro de 2022, 

 
R E S O L V E: 
 
Art. 1º - CONCEDER APOSENTADORIA POR INVALIDEZ, 

com fundamento no art. 40, § 1º, inciso I, da Constituição Federal, a ANDRÉ ROBERTO 
DA CUNHA NABÃO, matrícula 1197366-01, inscrito no Cadastro de Pessoa Física – 
CPF/MF sob o nº. 067.231.819-99, ocupante do cargo de Fiscal de Ação Integrada, Classe 
C, Nível 55, do Grupo Profissional Médio, lotado na Secretaria Municipal de Finanças. 

Art. 2º – O valor dos proventos mensais será de R$3.484,40 (Três 
mil, quatrocentos e oitenta e quatro reais e quarenta centavos), calculados na integralidade 
do valor obtido da média das 80% maiores remunerações de contribuição desde fev/16, 
conforme disposto no art. 40, parágrafos 3º e 17, da CRFB, com a redação dada pela E.C. 
41/03, combinado com os artigos 30 e 31, da Lei Municipal nº. 3.225/05; Lei Federal nº. 
10.887/04; O.N. nº. 02/09, da Secretaria de Políticas da Previdência Social, 
correspondentes a 06 anos, 02 meses e 11 dias de contribuição a Regime Próprio de 
Previdência Social. 

Art. 3º - Conforme dispositivos legais supracitados, os proventos 
serão reajustados, para preservar-lhes, em caráter permanente, o valor real, de acordo com 
legislação municipal pertinente, sem isonomia ou paridade com reajustes ou demais 
vantagens posteriormente concedidas aos servidores em atividade. 

Art. 4º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
com efeitos a contar de 25.04.2022, data da emissão do laudo médico pericial que 
constatou a incapacidade total e definitiva do servidor para o trabalho, revogadas as 
disposições em contrário. 

 
Arapongas, 27 de abril de 2022. 

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

 

  

PPRREEFFEEIITTUURRAA  DDOO  MMUUNNIICCÍÍPPIIOO  DDEE  AARRAAPPOONNGGAASS  
Estado do Paraná 

 

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

 
 DECRETO nº. 284/22, de 27 de abril de 2022. 

 
 
SÉRGIO ONOFRE DA SILVA, Prefeito do Município de 

Arapongas, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, à vista do contido no 
processo protocolado sob o nº. 003362, de 07 de fevereiro de 2022, 

 
R E S O L V E: 
 
Art. 1º - CONCEDER APOSENTADORIA POR INVALIDEZ, 

com fundamento no art. 40, § 1º, inciso I, da Constituição Federal, a FRANCISCA 
CARLOS DE OLIVEIRA, matrícula 78255-01, inscrita no Cadastro de Pessoa Física – 
CPF/MF sob o nº. 807.060.379-87, ocupante do cargo de Gari, Classe A, Nível 27, do 
Grupo Profissional Básico 1, lotado na Secretaria Municipal de Administração. 

Art. 2º – O valor dos proventos mensais será de R$882,19 
(Oitocentos e oitenta e dois reais e dezenove centavos), calculados na proporcionalidade de 
6.634/10.950 avos do valor obtido da média das 80% maiores remunerações de 
contribuição desde fev/04, conforme disposto no art. 40, parágrafos 3º e 17, da CRFB, com 
a redação dada pela E.C. 41/03, Lei Federal nº. 10.887/04; O.N. nº. 02/09, da Secretaria de 
Políticas da Previdência Social, acrescido de R$329,81 (Trezentos e vinte e nove reais e 
oitenta e um centavos), para alcançar o piso nacional, acrescido ainda de R$422,90 
(Quatrocentos e vinte e dois reais e noventa centavos), para atingir o valor de R$ 1.634,90 
(Um mil, seiscentos e trinta e quatro reais e noventa centavos), salário mínimo municipal, 
conforme Lei Municipal nº. 5.044/22, de 27.01.2022; correspondentes a 18 anos, 02 meses 
e 04 dias de contribuição a Regime Próprio de Previdência Social. 

Art. 3º - Conforme dispositivos legais supracitados, os proventos 
serão reajustados, para preservar-lhes, em caráter permanente, o valor real, de acordo com 
legislação municipal pertinente, sem isonomia ou paridade com reajustes ou demais 
vantagens posteriormente concedidas aos servidores em atividade. 

Art. 4º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
com efeitos a contar de 25.04.2022, data da emissão do laudo médico pericial que 
constatou a incapacidade total e definitiva da servidora para o trabalho, revogadas as 
disposições em contrário. 

 
Arapongas, 27 de abril de 2022. 

 
 
 
 
  MARIA DO CARMO PAIANO NIHEI                              SÉRGIO ONOFRE DA SILVA 
                     DIRETORA-PRESIDENTE - IPPASA                                                                                 PREFEITO  
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ATOS DO PODER LEGISLATIVO
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Câmara Municipal de Arapongas 
----- Estado do Paraná ----- 

 
 

1 
 

194710 - 10
ARAPONGAS

 
TERMO DE RESCISÃO CONTRATUAL 

 
 

 
A CÂMARA MUNICIPAL DE ARAPONGAS, pessoa jurídica de direito público interno, com 

sede na Rua Harpia, n° 389, Centro, Arapongas, Paraná, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 

75.337.089/0001-85, neste ato representado por seu Presidente, Rubens Franzin Manoel, 

brasileiro, casado, empresário, portador da Carteira de Identidade Civil, RG sob nº 

4.434.782-2/SSP-PR, inscrito no CPF/MF sob nº 619.510.569-49, residente e domiciliado 

nesta cidade, doravante denominada CÂMARA MUNICIPAL, e, de outro lado, a empresa 

TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, com 

sede na cidade Curitiba, Pr., na Rua dos Funcionários, nº 26, Cabral, CEP: 80.035-050  

Telefone: (41) 3352-9678, e-mail scheila@trademkt.com.br, inscrita no CNPJ sob o nº 

81.078.289/0001-63, neste ato representada pelo Sr. Adalberto Eschholz Diniz, brasileiro, 

casado, do comércio, residente e domiciliado na cidade de Curitiba - PR, à Rua Gregório de 

Matos, nº 525 – São Lourenço, inscrito no CPF/MF sob nº354.307.029-00, portador da 

Carteira de Identidade Civil RG sob n° 2.058.918-3-SSP/PR; doravante denominada 

CONTRATADA, por conta da dotação 01.001.01.031.0001.2.001/3.3.90.39.88.00, em 

conformidade com a Lei nº 8.666/1993 e com as cláusulas e condições a seguir estipuladas, 

têm entre si ajustado o presente Termo de Rescisão, mediante as cláusulas e condições a 

seguir: 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO FUNDAMENTO LEGAL 
 
O presente termo de rescisão tem fundamento legal no artigo 49, § 2º, da Lei 8.666/93, bem 

como dos termos expostos na determinação do Tribunal de Contas do Estado do Paraná 

nos autos do processo Administrativo n°. 371903/2021 – acordão 530/22 – Tribunal Pleno 

conforme documento anexo.  

 
CLÁUSULA SEGUNDA – DO DISTRATO 
 
Por força da presente rescisão, as partes dão por rescindido o Contrato de que trata a 

Cláusula Primeira, nada mais tendo a reclamar uma da outra, a qualquer título e em 

qualquer época, relativamente às obrigações assumidas no ajuste ora rescindido. Através 

da presente rescisão as partes dão por rescindido o Contrato n°. 006/2021, sem que seja 

devida qualquer multa ou penalidade de qualquer das partes. 
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Câmara Municipal de Arapongas 
----- Estado do Paraná ----- 

 
 

2 
 

194710 - 10
ARAPONGAS

CLÁUSULA TERCEIRA – DO FORO 
 
Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas deste Termo, as partes elegem o Foro da 

Comarca de Arapongas - Paraná. 

 

E, por estarem justas e acertadas, firmam o presente em 02 (duas) vias de igual teor e na 

presença das testemunhas abaixo.  

 

 
 
 
                        Arapongas, 27 de abril de 2022. 
 
 
 
 
 
 
    
 

 
RUBENS FRANZIN MANOEL 

Presidente 
 
 
 
 
 
 

TRADE COMUNICACAO E MARKETING EIRELI 
                                                ADALBERTO ESCHHOLZ DINIZ 
                                                               Contratada 
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