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ATOS DO PODER EXECUTIVO
DECRETO Nº 610/22, DE 17 DE AGOSTO DE 2022

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

- O contido na petição protocolada sob o nº 21595/22, 
de 17.08.2022;
- A disposição prevista no art. 113, da Lei Municipal 
nº 3.225/05.

R E S O L V E:
Art. 1º - CONCEDER ABONO DE PERMANÊNCIA, 
conforme art. 40, parágrafo 19, da Constituição 
Federal, com a redação dada pela E.C. nº 41/03; 
parágrafo 5º, do art. 2º e parágrafo 1º, do art. 3º, 
da citada Emenda, combinado com o parágrafo 2º, 
do art. 22; art. 34 e parágrafo 3º do art. 38, todos 
da Lei Municipal nº 3.225/05, à servidora Vera 
Lucia Pereira, matrícula nº 35777-01, ocupante do 
cargo de Professor de Educação Infantil, Classe C, de 
provimento efetivo. 

Art. 2º - O valor do abono será equivalente ao da 
contribuição efetivamente descontada do servidor, ou 
recolhido por este, relativamente a cada competência, 
de conformidade com as disposições contidas no art. 
86 - Capítulo V, da O.N. nº 02/09, da Secretaria de 
Políticas da Previdência Social.

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de 
sua publicação, com efeitos retroativos a contar de 
29.06.2022, data em que preencheu os requisitos 
para aposentadoria, pela regra do art. 6º da E.C. 
41/03.

Arapongas, 17 de agosto de 2022.

SERGIO ONOFRE DA SILVA
Prefeito

GABRIEL ESPER DUARTE
Secretário Municipal de Administração

DECRETO Nº 612/22, DE 18 DE AGOSTO DE 2022

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA, Prefeito do Município 
de Arapongas, Estado do Paraná, no uso de suas 
atribuições legais e considerando, o contido no 
Processo de Exoneração de Cargo, protocolado sob o 
nº 25345, de 18/08/2022;

R E S O L V E:
EXONERAR, “a pedido”, a partir de 18 de agosto de 
2022, MIRIAN CRISTINA SCARPELINI, matrícula nº 
1198317/1, do cargo de Professor de Educação Infantil 
- 30h, de provimento efetivo, lotada na Secretaria 
Municipal de Educação, nomeada conforme Decreto 
nº 371/22, de 23/05/2022.
                                

Arapongas, 18 de agosto de 2022.

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA
Prefeito

GABRIEL ESPER DUARTE
Secretário Municipal de Administração

DECRETO Nº 613/22, DE 18 DE AGOSTO DE 2022

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 6549, de 05.03.2020;
 - O disposto na Lei Complementar nº 173, de 
27.05.2020.

R E S O L V E:
AVERBAR ao acervo de DORVANIR AUGUSTO BIAZON, 
matrícula nº 61360-02, ocupante do cargo de 
Motorista II, Classe B, Nível 30, do Grupo Profissional 
Básico 02, de provimento efetivo, lotado na Secretaria 
Municipal de Educação, o tempo de contribuição 
vinculado ao Regime Geral de Previdência Social – 
RGPS, conforme Certidão nº 14022020.1.00015/18-
0, expedida pelo INSS em 08.06.2018, referente aos 
períodos de 10.03.1975 a 20.08.1975, 01.08.1988 a 
05.10.1988, 02.05.1989 a 06.11.1991, 07.11.1991 a 
04.03.1994 e 15.02.1997 a 30.04.2002, perfazendo 
o total de 3.895 dias, correspondentes a 10 anos, 08 
meses e 05 dias e o tempo de Serviço Militar, conforme 
Certidão nº 703 – PRM 05/002 APU-PR, expedida 
pelo Ministério da Defesa – Exército Brasileiro – 30º 
Batalhão de Infantaria Mecanizado, em 02.08.2022, 
referente ao período de 15.01.1974 a 27.12.1974, 
perfazendo o total de 347 dias, correspondentes 
a 00 anos, 11 meses e 12 dias, totalizando 4.242 
dias, correspondentes a 11 anos, 07 meses e 17 
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, 02 meses e 
16 dias considerados também para fins de Adicional 
por Tempo de Serviço – ATS, conforme art. 101, 
Parágrafo único, da Lei nº 4.451/16, ficando revogada 
a averbação procedida pelo Decreto nº 134/20, de 
09.03.2020.    

Arapongas, 18 de agosto de 2022.

SERGIO ONOFRE DA SILVA
Prefeito

GABRIEL ESPER DUARTE
Secretário Municipal de Administração

DECRETO Nº 614/22, DE 18 DE AGOSTO DE 2022

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

- O contido na petição protocolada sob o nº 1610/22, 
de 21.01.2022;
- A disposição prevista no art. 113, da Lei Municipal 
nº 3.225/05.

R E S O L V E:
Art. 1º - CONCEDER ABONO DE PERMANÊNCIA, 
conforme art. 40, parágrafo 19, da Constituição 
Federal, com a redação dada pela E.C. nº 41/03; 
parágrafo 5º, do art. 2º e parágrafo 1º, do art. 3º, 
da citada Emenda, combinado com o parágrafo 2º, 
do art. 22; art. 34 e parágrafo 3º do art. 38, todos 
da Lei Municipal nº 3.225/05, ao servidor Waldemar 
Teobaldo, matrícula nº 12475-01, ocupante do cargo 
de Operário, Classe A, de provimento efetivo. 

Art. 2º - O valor do abono será equivalente ao da 
contribuição efetivamente descontada do servidor, ou 
recolhido por este, relativamente a cada competência, 
de conformidade com as disposições contidas no art. 
86 - Capítulo V, da O.N. nº 02/09, da Secretaria de 
Políticas da Previdência Social.

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de 
sua publicação, com efeitos retroativos a contar de 
17.01.2020, data em que preencheu os requisitos 
para aposentadoria, pela regra do art. 3º, da E.C. 
47/05.

Arapongas, 18 de agosto de 2022.
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SERGIO ONOFRE DA SILVA
Prefeito

GABRIEL ESPER DUARTE
Secretário Municipal de Administração

DECRETO Nº 615/22, DE 18 DE AGOSTO DE 2022

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 o nº 25434, de 18.08.2022;
- O disposto nas Leis Complementares nº 173, de 
27.05.2020 e nº 191, de 08.03.2022.

R E S O L V E:
AVERBAR ao acervo de CAROLINE CEOLIN, matrícula 
nº 1197560-01, 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 
14024040.1.00873/22-0, expedida pelo INSS em 
17.08.2022, referente aos períodos de 01.06.2012 a 
17.01.2013, 03.09.2013 a 16.01.2015, 18.02.2016 a 
29.09.2017 e 16.10.2017 a 31.01.2020, perfazendo 
o total de 2.153 dias, correspondentes a 05 anos, 
10 meses e 28 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, 03 meses e 15 
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, 18 de agosto de 2022.

SERGIO ONOFRE DA SILVA
Prefeito

GABRIEL ESPER DUARTE
Secretário Municipal de Administração

DECRETO Nº 627/22, DE 19 DE AGOSTO DE 2022

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA, Prefeito do Município 
de Arapongas, Estado do Paraná, no uso de suas 
atribuições legais e considerando, o contido na CI nº 
193/22, de 18/08/2022, da SESTRAN;

R E S O L V E:
EXONERAR, a partir de 19 de agosto de 2022, o 
servidor público efetivo, SIVALDO PEREIRA DOS 
SANTOS, matrícula nº 81779/3, do cargo de Chefe 
de Divisão – Apoio Operacional, símbolo FG3, de 
provimento em comissão, da Secretaria Municipal de 

Segurança Pública e Trânsito.

Arapongas, 19 de agosto de 2022.

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA
Prefeito

GABRIEL ESPER DUARTE
Secretário Municipal de Administração

DECRETO Nº 628/22, DE 19 DE AGOSTO DE 2022

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA, Prefeito do Município 
de Arapongas, Estado do Paraná, no uso de suas 
atribuições legais e considerando, o contido na CI nº 
193/22, de 18/08/2022, da SESTRAN;

R E S O L V E:
NOMEAR, a partir de 19 de agosto de 2022, ANDRIO 
CESAR DESIDERIO, matrícula nº 115045/1, ocupante 
do cargo de Vigilante Municipal, de provimento 
efetivo, para exercer em comissão, o cargo de Chefe 
de Divisão – Apoio Operacional, símbolo FG3, da 
Secretaria Municipal de Segurança Pública e Trânsito, 
de conformidade com a Lei nº 4.451/16 (Estatuto 
dos Servidores Públicos do Município), combinada 
com a Lei nº 4.452/16 (Estrutura Organizacional do 
Município) e alterações posteriores.
                      

Arapongas, 19 de agosto de 2022.

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA
Prefeito

GABRIEL ESPER DUARTE
Secretário Municipal de Administração

PORTARIA Nº. 380/22, DE 18 DE AGOSTO DE 2022

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 
18891, de 22/06/2022;

R E S O L V E:
Art. 1º - DECLARAR, que no período de 14 a 23 de 
julho de 2022 e no período de 04 a 13 de agosto 
de 2022, foi concedida ao servidor, Elton Rodrigo 
Lourenço, matrícula nº 80055/1, ocupante do cargo 
de Motorista de Ônibus, de provimento efetivo, 
lotado na Secretaria Municipal de Educação, dispensa 
para atender convocação de órgão oficial (Secretaria 
de Estado da Educação e do Esporte – Governo do 
Paraná), para integrar Coordenação Técnica nos 68º 
Jogos Escolares do Paraná, com fundamento no artigo 
186, inciso VI da Lei nº 4.451/16, de 25/04/2016, 
(Estatuto dos Servidores Públicos Municipais), 
regulamentado pelo Decreto nº 665/16, de 24 de 
agosto de 2016.

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

Arapongas, 18 de agosto de 2022.

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA
Prefeito

GABRIEL ESPER DUARTE
Secretário Municipal de Administração

PORTARIA Nº 381/22 DE 18 DE AGOSTO DE 2022

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA, Prefeito do Município 
de Arapongas, Estado do Paraná, no uso de suas 
atribuições legais e considerando, o contido na CI nº 
58/22, de 17/08/2022, da SEFIN-DETRI;

R E S O L V E:
Art. 1º - DESIGNAR, a partir de 18 de agosto de 2022, 
GEDERSON SAMUEL SIGUEKITI PEREIRA, matrícula nº 
1197396/1, ocupante do cargo de Fiscal de Tributos, 
de provimento efetivo, lotado na Secretaria Municipal 
de Finanças, para membro da Comissão Permanente 
de Junta de Recursos Fiscais do ISSQN - JRF, constituída 
através da Portaria nº 089/21, de 10/03/2021.

Art. 2º - Fica concedida a Gratificação por Exercício 
de Função em Comissão Permanente – GECP, com 
fundamento no art. 90 e parágrafos da Lei nº 4.451, 
de 25/01/16, alterada pela Lei nº 5.018, de 03/11/21.

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

Arapongas, 18 de agosto de 2022.

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA
Prefeito

GABRIEL ESPER DUARTE
Secretário Municipal de Administração

PORTARIA Nº. 382/22, DE 19 DE AGOSTO DE 2022

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA, Prefeito do Município 
de Arapongas, Estado do Paraná, no uso de suas 
atribuições legais, à vista da solicitação nº. 284/2022, 
da EDUCAÇÃO;

R E S O L V E:
 Art. 1º - DESIGNAR , no período de 08 de agosto a 
31 de dezembro de 2022, Angela Mara Moronhe 
de Medeiros, matrícula nº 1198275/1, ocupante 
do cargo de Professor de Educação Infantil 30h, 
Classe B, Nível 01, lotado na Secretaria Municipal 
de Educação, para prestar serviços em Jornada 
Suplementar, no CMEI Maria Aparecida Fernandes 



TERÇA-FEIRA 23/08/2022                                 DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS                                       ANO: XIV Nº: 3195 PÁG: 3

Weiss, onde a remuneração será proporcional ao 
número de 10 (dez) horas estendidas e calculadas 
com base no vencimento do nível inicial da classe em 
que se encontra posicionado (a), com fundamento 
no artigo 39 e §1º, da Lei nº. 4.450, de 25/01/2016 
(Estatuto e Plano de Cargos, Carreira e Remuneração 
do Quadro de Pessoal Magistério Público Municipal 
de Arapongas.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário.
         

Arapongas, 19 de agosto de 2022.

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA
Prefeito

CRISTIANE CESÁRIA PABLOS ROSSETTI                                                                                                                                         
                          Secretária Municipal de Educação

COMUNICADO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA

Comunicamos a realização da Audiência Pública para 
a apresentação e discussão do Projeto da Lei do 
Orçamento Anual - PLOA para o exercício de 2023 do 
Município de Arapongas.
A audiência será realizada de forma presencial 
no Auditório do Centro Administrativo, sito à Rua 
Garças, 750 – 1° andar, no dia 30 de agosto de 2022, 
às 15 horas e será também transmitida por meio 
do endereço eletrônico https://www.youtube.com/
tvarapongas. 

Arapongas, 23 de agosto de 2022.

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA
Prefeito

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 
87/2022 UASG 987427 – PMA

A Prefeitura Municipal de Arapongas/PR, avisa 
aos interessados que fará abertura da licitação na 
modalidade Pregão Eletrônico, do tipo MENOR 
PREÇO, que tem por objeto a Aquisição de ração 
balanceada para cães filhotes e adultos, para uso 
no Canil Municipal em atendimento a Seaspma 
– Secretaria Municipal de Agricultura, Serviços 
Públicos e Meio Ambiente. Abertura das propostas 
e recebimento dos lances: a partir das 09h:30min 
do dia 20 de setembro de 2022. Edital na íntegra: à 
disposição dos interessados na Gerência de Licitações 
e Contratos, Rua Garças, 750, Centro, Arapongas/
PR e no site www.arapongas.pr.gov.br – licitações, 
ou através do site: endereço eletrônico http://www.
comprasnet.gov.br/consultalicitacoes/ConsLicitacao_
Filtro.asp, informando N.º do Pregão e o código UASG 
987427. Informações complementares através do 
telefone (43) 3902-1052.

Arapongas, 22 de agosto de 2022

IVANA YUMI SAITO PEREIRA
Pregoeira Municipal

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 
88/2022 UASG 987427 – PMA

A Prefeitura Municipal de Arapongas/PR, avisa 
aos interessados que fará abertura da licitação na 
modalidade Pregão Eletrônico, do tipo MENOR 
PREÇO, que tem por objeto a Aquisição de materiais 
de avaliação psicológica para atender aos alunos da 
Rede Pública Municipal de Educação, em atendimento 
a Secretaria Municipal de Educação. Abertura das 
propostas e recebimento dos lances: a partir das 
09h:30min do dia 15 de setembro de 2022. Edital na 
íntegra: à disposição dos interessados na Gerência 
de Licitações e Contratos, Rua Garças, 750, Centro, 
Arapongas/PR e no site www.arapongas.pr.gov.br 
– licitações, ou através do site: endereço eletrônico 
http://www.comprasnet.gov.br/consultalicitacoes/
ConsLicitacao_Filtro.asp, informando N.º do Pregão e 
o código UASG 987427. Informações complementares 
através do telefone (43) 3902-1052.

Arapongas, 22 de agosto de 2022

JOSIANE CRISTINA CIPOLA PAGAN
Pregoeira Municipal

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 
89/2022 UASG 987427 – PMA

A Prefeitura Municipal de Arapongas/PR, avisa 
aos interessados que fará abertura da licitação na 
modalidade Pregão Eletrônico, do tipo MENOR 
PREÇO, que tem por objeto o Registro de Preços 
para aquisição de Medicamentos, em atendimento 
a Secretaria Municipal de Saúde. Abertura das 
propostas e recebimento dos lances: a partir das 
09h:30min do dia 15 de setembro de 2022. Edital na 
íntegra: à disposição dos interessados na Gerência 
de Licitações e Contratos, Rua Garças, 750, Centro, 
Arapongas/PR e no site www.arapongas.pr.gov.br 
– licitações, ou através do site: endereço eletrônico 
http://www.comprasnet.gov.br/consultalicitacoes/
ConsLicitacao_Filtro.asp, informando N.º do Pregão e 
o código UASG 987427. Informações complementares 
através do telefone (43) 3902-1052.

Arapongas, 22 de agosto de 2022

IVANA YUMI SAITO PEREIRA
Pregoeira Municipal

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO E 
TERMO CONTRATUAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Processo Administrativo: nº 132/2021.
Termo de Credenciamento: nº 342/2022.
Partes: Município de Arapongas e GRR CLINICA 
MEDICA LTDA inscrita no CNPJ n° 47.293.714/0001-
07, neste ato representada por GABRIEL RODELA 
RODRIGUES, inscrito no CPF sob nº. 422.780.438-89
Objeto: credenciamento de pessoas jurídicas da 
área da saúde, para atuarem em plantões médicos 
presenciais por hora, em atendimento a Secretaria 
Municipal de Saúde.
Modalidade: Inexigibilidade nº. 015/2021 – 
Chamamento Público nº. 004/2021.
Valor: R$ 7.528.656,00 (sete milhões, quinhentos e 
vinte e oito mil, seiscentos e cinquenta e seis reais).
Prazo de Vigência: Até 30/09/2022.
Despacho: Dispenso o procedimento licitatório, a que 
se refere este EXTRATO, com base nos artigos n° 198, 
inciso I, c/c Art. 199, §1º, da Constituição Federal de 
1988, combinado Art. 24 da Lei Federal nº 8.080/90 e 
ainda nos termos do Art. 25 caput da Lei n° 8.666/93.
Autorizado pelo Prefeito Municipal na data de 
21/07/2021.
Data e Assinaturas.

EXTRATO DE CONTRATO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGAS

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Processo Administrativo Nº:138/2022.
Pregão Eletrônico nº: 072/2022.
Partes: Município de Arapongas e ÁGUIA SOLUÇÕES 
TECNOLÒGICAS EM AÇO INOX LTDA - CNPJ: 
08.236.152/0001-08, representada por VOLMIR 
PILATTI, CPF: 764.615.720-15 - Contrato nº 34/2022 
- R$ 121.300,00.
Objeto: Aquisição de Tanque estacionário isotérmico 
vertical para armazenamento de leite cru, em 
cumprimento ao convênio Nº 918819/2021 MAPA, em 
atendimento a Secretaria Municipal de Agricultura, 
Serviços Públicos e Meio Ambiente.
Valor Total: R$ 121.300,00 (cento e vinte e um mil e 
trezentos reais).
Prazo de vigência: com início em 16 de agosto de 
2022 e término em 16 de agosto de 2023.
Foro: Município de Arapongas. Data e Assinaturas.
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EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGAS

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Processo Administrativo nº. 167/2022.
Dispensa nº. 040/2022.
Partes: Município de Arapongas e JEZIREL SAMUEL 
TELLES 10177907959, inscrita no CNPJ sob o nº 
30.607.458/0001-74.
Objeto: Contratação de empresa para execução de 
serviços de pintura em imóvel, em atendimento a 
Secretaria Municipal de Saúde.
Valor: R$ 7.200,00 (sete mil e duzentos reais).
Despacho: dispenso o procedimento licitatório, a que 
se refere este EXTRATO, com base no art. 24, inciso I, 
da Lei Federal n°. 8.666/93.
Ratificado pelo Prefeito na data de 22 de agosto de 
2022.
Data e Assinaturas.
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ARAPONGAS  
 

 

 1 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS 
Estado do Paraná 

LEI Nº. 5.102, DE 18 DE AGOSTO DE 2022 
 

Dispõe sobre o benefício da gratuidade no 
transporte coletivo de Arapongas, cria a 
Comissão Gestora de Gratuidade e dá outras 
providências.  

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

PREFEITO MUNICIPAL, SANCIONO A PRESENTE LEI: 
 

Art. 1º Esta Lei dispõe sobre o benefício da gratuidade no transporte coletivo urbano aos 
cidadãos residentes no Município de Arapongas, que se enquadrem nos seguintes requisitos: 

 
I – Pessoa com deficiência, estendido ao seu acompanhante; 
 
§ 1º Entende-se por pessoa com deficiência, previstas no inciso I, a pessoa com uma ou 
mais deficiências relacionadas no Anexo Único desta lei, com os requisitos nele 
estabelecidos. 
 
§2º Incumbirá à Secretaria Municipal de Obras, Transportes e Desenvolvimento Urbano e 

à Secretaria Municipal de Saúde, definir e atualizar a listagem que consta no Anexo Único, mediante 
portaria conjunta. 

 
§ 3º Na hipótese do inciso I, do caput, será fornecida a gratuidade para 01 (um) 

acompanhante quando o requerente ao benefício for incapaz e imprescindível o auxílio de outra 
pessoa para a sua locomoção, comprovando essa necessidade através de laudo médico. 

 
§ 4º Os acompanhantes referidos no parágrafo anterior somente gozarão do benefício da 

gratuidade e embarcarão quando estiverem acompanhados do titular do benefício. 
 
II – Pessoas com câncer, durante o tratamento; 
 
III – Pessoa com transtorno do espectro autista; 
 
IV – Idosos acima de 65 (sessenta e cinco) anos de idade; 
 
V – Empregado da EBCT – Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, quando em serviço 

e uniformizados; 
 
VI – Policiais militares, policiais civis, bombeiros e guardas municipais, quando em serviço, 

mediante identificação de carteira funcional; 
 
VII – Agentes comunitários de saúde e auxiliares de enfermagem, contratados pela 

Prefeitura do Município de Arapongas; 
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VIII – Mulheres gestantes residentes no Município de Arapongas, a partir do exame de 

comprovação da gravidez e mediante atestado ou requisições médicas, até os primeiros 30 (trinta) 
dias de vida do recém-nascido. 

 
Art. 2º Os beneficiários legais da gratuidade no Sistema de Transporte de Arapongas, bem 

como seus acompanhantes deverão embarcar mediante a apresentação do cartão da gratuidade, e 
deverão passar pela roleta do transporte público para a devida contabilização. 

 
Parágrafo único. Para os beneficiários que estiverem fisicamente impossibilitados de 

passarem na roleta, a gratuidade fica condicionada a apresentação do cartão para a contabilização da 
viagem. 

 
Art. 3º Os beneficiários dos incisos II e III, do artigo 1º, deverão renovar anualmente seu 

cadastro junto ao Poder Público Municipal, devendo apresentar: 
 
I - Cópia do documento de identificação com foto; 
 
II - Comprovante de residência no Município de Arapongas; 
 
III - Demais documentos que se façam necessários para a comprovação dos requisitos 

contidos no Anexo Único. 
 
§ 1º Os beneficiários dos incisos II e III, do artigo 1º apresentarão a documentação que 

trata o caput deste artigo diretamente ao Poder Público Municipal em conjunto com laudo de avaliação 
médica especializado. 

 
§ 2º Para a expedição da primeira via do cartão, os mesmos documentos estabelecidos 

neste artigo deverão ser apresentados para a concessão do benefício. 
 
Art. 4º A criação dos cartões que trata essa Lei e sua distribuição, no formato digital ou 

físico, ficará a cargo da concessionária de serviço público de transporte coletivo. 
 
Art. 5º O Poder Público Municipal ficará responsável por receber, avaliar e deliberar sobre 

a condição do beneficiário desta lei, através de análise dos documentos de que trata esta lei e seu 
anexo, por meio de médico designado pela Secretaria Municipal de Saúde. 

 
Art. 6º São responsabilidades do beneficiário com a gratuidade e seu acompanhante: 

 
I - Zelar pelo cartão da gratuidade; 
 
II - Protocolar junto ao Poder público Municipal os documentos comprobatórios nos casos 

de perda, furto e uso indevido do cartão, a fim de proceder com o seu bloqueio; 
 
III - Realizar a renovação conforme disposto nesta Lei e seu anexo. 
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Art. 7º O cartão de identificação é de uso pessoal e intransferível e sua utilização por 

pessoas não autorizadas ou com o prazo de validade vencido acarretará no imediato bloqueio do 
benefício. 

 
§ 1º. O bloqueio de que trata o caput será realizado pela concessionária de serviço público 

de transporte, que deverá comunicar à Comissão Gestora de Gratuidade de que trata o art. 9º para 
deliberar sobre a potencial aplicação das sanções de constantes no art. 8º. 

 
 § 2º. Caberá recurso, pelo beneficiário, à Comissão Gestora de Gratuidade de que tratar 

o art. 9º, no prazo de 15 (quinze) dias, contados a partir da ciência do beneficiário.  
 
Art. 8º. O uso indevido do cartão, a obtenção do benefício por meios inidôneos, assim 

como todo e qualquer ato que vise frustrar os objetivos desta lei serão punidos, garantido o 
contraditório e a ampla defesa, bem como a gravidade da conduta, com as seguintes penalidades: 

 
I - Suspensão temporária do benefício de 30 (trinta) a 180 (cento e oitenta) dias; 
 
II- Cassação do benefício; 
 
Art. 9º. Fica criada a Comissão Gestora de Gratuidade, que deverá ser composta por 03 

(três membros, sendo dois indicados pelo Poder Público Municipal e um indicado pela concessionária 
de serviço público de transporte, ficando responsável por: 

 
I – Deliberar pela aplicação de sanção ao beneficiário, pela infração a qualquer das 

previsões contidas nesta lei, sobretudo a que consta do art. 8º; 
 
II - Analisar os recursos previstos no §2º, do artigo 7º e; 
 
III - dirimir os demais casos omissos nesta Lei. 
 
Parágrafo único. Os recursos e requerimentos remetidos à Comissão Gestora de 

Gratuidade deverão ser analisados em até 30 (trinta) dias, prorrogáveis por igual período por critérios 
de instrução, oportunidade e conveniência, devidamente fundamentados. 

 
Art. 10. Aos idosos beneficiados pela gratuidade prevista no art. 1º da lei nº 1.505, de 18 

de agosto de 1987, ora revogada, que na data de entrada em vigor desta Lei, tenham completado 
sessenta anos de idade, fica assegurado o direito da gratuidade da tarifa de transporte coletivo até 
que atinjam sessenta e cinco anos de idade, quando então deverá ser observado o disposto no art. 
230, §2º, da Constituição Federal. 

 
Art. 11. As despesas decorrentes desta lei correrão à conta das dotações orçamentárias 

próprias. 
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Art. 12. Um ano após a publicação desta lei, deverá ser analisado o seu impacto na 
composição da tarifa, para fins de eventual reequilíbrio econômico financeiro, nada obstando a 
apreciação anterior, observados os requisitos legais. 

 
Art. 13. Os beneficiários de que trata os incisos I e II do art. 1º deverão realizar novo 

cadastramento, nos termos desta lei, no prazo de até 6 (seis) meses, a contar da data da publicação, 
sob pena de suspensão da gratuidade. 

 
Art. 14. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogam-se as disposições em 

contrário. 
Arapongas, 18 de agosto de 2022. 

 
 
 
 
 
 
 

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA 
Prefeito 

 
 
 
 
 
 
 

GABRIEL ESPER DUARTE 
Secretário Municipal de Administração 
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Estado do Paraná 
 

ANEXO ÚNICO 
LEI Nº. 5.102, DE 18 DE AGOSTO DE 2022 

 
Doenças orgânicas, não exatamente caracterizadas como deficiências 

C ID Requisitos Acompanhante Validade 

B91 Sequela de Poliomielite 

1.Somente com sequelas que levem a atrofia ou deformidades de membros, corrigidas ou não com aparelhos ou órteses. 
2.Formulário de Solicitação descrevendo o(s) membro(s) afetado(s), as sequelas neurológicas e a utilização ou não de aparelhos 
ou órteses. 
3.Documentos/exames: 
a. laudo de exame de ENMG compatível com a sequela. 

Não: 
unilateral 

 
Sim: bilateral 

4 anos 

B92 Sequela de Hanseníase 

1.Somente com sequelas que levem a atrofia ou deformidades de membros 
2.Formulário de Solicitação descrevendo os membros afetados e a sequela neurológica. 
3.Documentos/exames: 
a.Laudo de exame de ENMG descrevendo comprometimento motor ou sensitivo-motor grave ou 
b.Laudo de exame de Raio-X do membro afetado ou 
c.Tabela (escala) de incapacidade preenchida pelo médico dermatolgista. 

Não: 
unilateral 

 
Sim: bilateral 

4 anos 

 
Neoplasias 

C ID Requisitos Acompanhante Validade 

C00 a C97 Neoplasias (Tumores) 
Malignas(os) 

Para neoplasia maligna em estadio I, II e III: 
1. Somente na vigência de quimioterapia, radioterapia, hormonioterapia ou imunoterapia parenteral. 
2. Não serão incluídos quimioterapia ou hormonioterapia oral ou tópica. 
3. Formulário de solicitação emitido pela instituição onde realiza o tratamento, especificando a medicação em uso e a forma de 
administração. 
4. Cópia do laudo de exame anatomopatológico (biópsia / peça cirúrgica) comprobatório da neoplasia. 
 
Para neoplasia maligna em estadio IV: 
1. Formulário de solicitação emitido pela instituição onde realiza o tratamento, especificando o tratamento em curso. 
2. Cópia do laudo de exame anatomopatológico (biópsia / peça cirúrgica) comprobatório da neoplasia. 
3. Cópia de exames complementares utilizados para definir o estadiamento. 

Sim 

Estagio I, II e III: 
1 ano 

 
Estagio IV:  

4  anos 

 
Doenças endócrinas nutricionais e metabólicas 

CID Requisitos Acompanhante Validade 

E34.3 Nanismo não classificado em outra 
parte 

1. Somente para nanismo com estatura final inferior a 140 cm. 
2. Documentos/exames: 
a. Exame endocrinológico com a deficiência hormonal; ou 
b. Curva de crescimento abaixo do percentil 25%. 

Não 4 anos 

 
Transtornos Mentais e Comportamentais 

CID Requisitos Acompanhante Validade 

F01 Demência Vascular 

1.Formulário de Solicitação emitido por Clínico Generalista, Geriatra ou Neurologista descrevendo a limitação em duas ou mais das 
seguintes atividades: 
a. comunicação; 
b. auto cuidado / atividades de vida diária; 
c. mobilidade; 
d. relações e interação interpessoal. 
2.Cópia de resultado de Mini-mental ou equivalente ou avaliação neuropsicológica, realizados nos últimos 12 meses; 
3.Cópia de receituário médico comprovando o uso de medicação compatível com até 03 meses da emissão. 

Sim 4 anos 

ARAPONGAS
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F06 
Outros transtornos mentais 
devido a lesão e disfunção 
cerebral e doença física 

1.Formulário de Solicitação emitido por Psiquiatra ou Neurologista descrevendo a doença de base com respectiva CID, as alterações 
mentais existentes e a limitação em duas ou mais das seguintes atividades: 
a. comunicação; 
b. auto cuidado / atividades de vida diária; 
c. relações e interação interpessoal. 
2.Cópia do resultado do Mini-Mental ou avaliação neuropsicológica, realizados nos últimos 12 meses. 
3.Laudo de exame comprobatório da patologia ou histórico de internação. 
4.Cópia do receituário Médico comprovando o uso de medicação com até 03 meses da emissão. 

Sim 2 anos 

F07 
Transtornos de personalidade e do 
comportamento devidos a doença, 
a lesão e a disfunção cerebral. 

1.Formulário de Solicitação emitido por Psiquiatra ou Neurologista descrevendo a doença de base com respectiva CID, as alterações 
mentais existentes e a limitação em duas ou mais das seguintes atividades: 
a. comunicação; 
b. auto cuidado / atividades de vida diária; 
c. relações e interação interpessoal. 
2. Laudo de exame comprobatório da patologia ou histórico de internação. 

Sim 2 anos 

F19 

Transtornos mentais e 
comportamentais devido ao uso de 
múltiplas drogas e ao uso de outras 
substâncias psicoativas 

1.Formulário de Solicitação emitido por Psiquiatra informando que a pessoa se encontra em tratamento, contendo a 
descrição detalhada dos sintomas mentais, as drogas desencadeantes do processo e limitação em duas ou mais das seguintes 
atividades: 
a. comunicação; 
b. auto cuidado / atividades de vida diária; 
c. relações e interação interpessoal. 
2. Cópia de comprovante do tratamento atual. 

Sim 1 ano 

F20 Esquizofrenia 

1.Formulário de Solicitação emitido por Psiquiatra contendo a descrição detalhada dos sintomas mentais e a limitação em duas ou 
mais das seguintes atividades: 
a. comunicação; 
b. auto cuidado / atividades de vida diária; 
c. relações e interação interpessoal. 
2. Cópia do receituário Médico comprovando o uso de medicação antipsicótica com até 03 meses da emissão. 

Sim 4 anos 

F21 Transtorno esquizotípico 

1.Formulário de Solicitação emitido por Psiquiatra descrevendo as alterações mentais existentes e a limitação em duas ou mais 
das seguintes atividades: 
a. comunicação; 
b. auto cuidado / atividades de vida diária; 
c. relações e interação interpessoal. 
2. Cópia do receituário Médico comprovando o uso de medicação antipsicótica com até 03 meses da emissão. 

Sim 2 anos 

F24 Transtorno delirante induzido 

1.Formulário de Solicitação emitido somente por Psiquiatra descrevendo delírio compartilhado por 02 ou mais pessoas, as 
alterações mentais presentes e a limitação em duas ou mais das seguintes atividades: 
a. comunicação; 
b. auto cuidado / atividades de vida diária; 
c. relações e interação interpessoal. 

Sim 1 ano 

F25 Transtornos esquizoafetivos 

1.Formulário de Solicitação emitido por Psiquiatra descrevendo as alterações mentais existentes e a limitação em duas ou mais 
das seguintes atividades: 
a. comunicação; 
b. auto cuidado / atividades de vida diária; 
c. relações e interação interpessoal. 
2. Cópia do receituário Médico comprovando o uso de medicação antipsicótica e/ou estabilizador do humor com até 03 meses da 
emissão. 

Sim 2 anos 

F29 Psicose não orgânica não 
especificada 

1.Válido somente na primeira solicitação. 
2.Formulário de Solicitação emitido por Psiquiatra contendo a descrição detalhada dos sintomas mentais e a limitação em duas ou 
mais das seguintes atividades: 
a. comunicação; 
b. auto cuidado / atividades de vida diária; 
c. relações e interação interpessoal. 
3. Cópia do receituário Médico comprovando o uso de medicação antipsicótica com até 03 meses da emissão. 
Casos que necessitem de renovação e que persistam com limitações, deverão ser enquadrados com CID do transtorno mental 
especificado. 

Sim 1 ano 

F70 Retardo Mental Leve 1.Formulário de Solicitação emitido por Neurologista ou Psiquiatra descrevendo a alteração da função intelectual e a 
limitação em duas ou mais das seguintes atividades: 

Com acompanhante 
até 18 anos. 4 anos 



TERÇA-FEIRA 23/08/2022                                 DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS                                       ANO: XIV Nº: 3195 PÁG: 11

 

a. comunicação; 
b. auto cuidado / atividades de vida diária; 
c. relações e interação interpessoal. 
2.A descrição da alteração da função intelectual e da limitação de atividades deverá estar detalhada em Relatório 
Funcional emitido por Psicólogo. 
3.Na falta do Relatório Funcional, poderá ser encaminhado cópia do Plano Educacional Individualizado (PEI) ou cópia de Teste de 
QI. 
4.Na hipótese de associação às Síndromes será admitido Formulário de Solicitação emitido por Geneticista. 

 
 

Sem acompanhante 
após 18 anos. 

F71 Retardo Mental Moderado 

1.Formulário de Solicitação emitido por Neurologista ou Psiquiatra descrevendo a alteração da função intelectual e a 
limitação em duas ou mais das seguintes atividades: 
a. comunicação; 
b. auto cuidado / atividades de vida diária; 
c. relações e interação interpessoal. 
2.A descrição da alteração da função intelectual e da limitação de atividades poderá estar detalhada no Formulário de 
Solicitação ou em Relatório Funcional emitido por Psicólogo ou Terapeuta Ocupacional. 
3.Na hipótese de associação às Síndromes será admitido Formulário de Solicitação emitido por Geneticista. 

Sim 4 anos 

F72 Retardo Mental Grave 

1.Formulário de Solicitação emitido por Neurologista ou Psiquiatra descrevendo a alteração da função intelectual e a 
limitação em duas ou mais das seguintes atividades: 
a. comunicação; 
b. auto cuidado / atividades de vida diária; 
c. relações e interação interpessoal. 
2.A descrição da alteração da função intelectual e da limitação de atividades poderá estar detalhada no Formulário de 
Solicitação ou em Relatório Funcional emitido por Psicólogo. 
3.Na hipótese de associação às Síndromes será admitido Formulário de Solicitação emitido por Geneticista. 

Sim 4 anos 

F73 Retardo Mental Profundo 

1.Formulário de Solicitação emitido por Neurologista ou Psiquiatra descrevendo a alteração da função intelectual e a 
limitação em duas ou mais das seguintes atividades: 
a. comunicação; 
b. auto cuidado / atividades de vida diária; 
c. relações e interação interpessoal. 
2.A descrição da alteração da função intelectual e da limitação de atividades poderá estar detalhada no Formulário de 
Solicitação ou em Relatório Funcional emitido por Psicólogo ou Terapeuta Ocupacional. 
3.Na hipótese de associação às Síndromes será admitido Formulário de Solicitação emitido por Geneticista. 

Sim 4 anos 

F83 Transtornos específicos mistos do 
desenvolvimento 

1.Somente até 18 anos de idade. 
2.Formulário de Solicitação emitido por Neurologista ou Psiquiatra ou Pediatra com descrição do desenvolvimento 
neuropsicomotor e descrição das limitações nos aspectos de: 
a. comunicação; 
b. aprendizagem e aplicação do conhecimento; 
c. mobilidade. 
3. A descrição da limitação de atividades deverá estar detalhada no Formulário de Solicitação ou em Relatório Funcional emitido por 
Psicólogo, Terapeuta Operacional ou Fonoaudiólogo. 

Sim 4 anos 

F84 Transtornos globais do 
desenvolvimento 

1.Formulário de Solicitação emitido por Neurologista ou Psiquiatra descrevendo a alteração das funções mentais e a limitação 
em duas ou mais das seguintes atividades: 
a.comunicação; 
b. auto cuidado / atividades de vida diária; 
c. relações e interação interpessoal. 
2. A descrição da limitação de atividades deverá estar detalhada no Formulário de Solicitação ou em Relatório Funcional emitido por 
Psicólogo, Terapeuta Operacional, Fisioterapeuta ou Fonoaudiólogo. 

Sim 4 anos 

F90 Transtornos hipercinéticos 

1.Somente na faixa etária entre 06 e 18 anos. 
2.Formulário de Solicitação emitido por Neurologista ou Psiquiatra descrevendo a alteração das funções mentais, o prejuízo 
e a limitação em duas ou mais das seguintes atividades: 
a. aprendizagem e aplicação do conhecimento; 
b. relações e interação interpessoal; 
c. convívio social. 
3.A descrição da limitação de atividades poderá estar detalhada no Formulário de Solicitação ou em Relatório Funcional emitido 
por Psicólogo. 
4.Cópia do receituário Médico comprovando o uso de medicação compatível com até 03 meses da emissão. 

Sim 2 anos 
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Doenças do Sistema Nervoso 
CID Requisitos Acompanhante Validade 

G04 Encefalite, mielite e 
encefalomielite 

Somente com até um ano da data do diagnóstico da doença. 
1.Formulário de Solicitação emitido por Neurologista ou Fisiatra descrevendo a lesão, a etiologia e as limitações para as 
seguintes atividades: 
a. autocuidado / atividades da vida diária; 
b. mobilidade. 
2.Documentos / exames (realizados nos últimos 12 meses): 
a. Relatório de alta hospitalar ou; 
b. Laudo de exame de LCR ou; 
c. Laudo de TC ou RNM de crânio ou coluna. 
Casos com mais de um ano do diagnóstico e com persistência de limitações deverão ser enquadrados na CID da sequela pelo 
médico assistente . 

Sim 1 ano 

G09 
Sequelas de doenças 
inflamatórias do sistema nervoso 
central 

1.Formulário de Solicitação emitido por Neurologista ou Fisiatra descrevendo a lesão, a etiologia e as limitações para as 
seguintes atividades: 
a. autocuidado / atividades da vida diária; 
b. mobilidade. 
2.Documentos / exames: 
a. Laudo de exame de LCR ou; 
b. Laudo de TC ou RNM de crânio ou coluna. 

Sim 4 anos 

G10 Doença de Huntington 

1.Formulário de Solicitação emitido por Neurologista ou Fisiatra, descrevendo as limitações para as seguintes atividades: 
a. autocuidado / atividades da vida diária; 
b. mobilidade. 
2.Documentos / exames: 
a. Teste genético. 

Sim 4 anos 

G11 Ataxia hereditária 

1.Formulário de Solicitação emitido por Neurologista ou Fisiatra, descrevendo as limitações para as seguintes atividades: 
a. autocuidado / atividades da vida diária; 
b. mobilidade. 
2.Documentos / exames: 
a. Teste genético ou; 
b. Laudo de RNM de crânio. 

Sim 4 anos 

G12 Atrofia muscular espinal e síndromes 
correlatas 

1.Formulário de Solicitação emitido por Neurologista ou Fisiatra, descrevendo as limitações para as seguintes atividades: 
a. autocuidado / atividades da vida diária; 
b. mobilidade. 
2.Documentos / exames: 
a. Teste genético. 

Sim anos 

G20 Doença de Parkinson 

1.Formulário de Solicitação emitido por Clínico Generalista, Geriatra ou Neurologista descrevendo as limitações para duas ou mais 
das seguintes atividades: 
a. autocuidado / atividades da vida diária; 
b. mobilidade. 
c. comunicação; 
d. relações e interação interpessoal. 
2.Cópia de receituário médico comprovando o uso de medicação compatível com até 03 meses da emissão. 

Sim 4 anos 

G21 Parkinsonismo secundário 

1.Formulário de Solicitação emitido por Clínico Generalista, Geriatra ou Neurologista descrevendo a etiologia e as 
limitações para duas ou mais das seguintes atividades: 
a. autocuidado / atividades da vida diária; 
b. mobilidade. 
c. comunicação; 
d. relações e interação interpessoal. 
2.Cópia de receituário médico comprovando o uso de medicação compatível com até 03 meses da emissão. 

Sim 4 anos 

G25.5 Outras formas de Coréia 

1.Formulário de Solicitação emitido por Neurologista, descrevendo as limitações para duas ou mais das seguintes 
atividades: 
a. autocuidado / atividades da vida diária; 
b. mobilidade. 
c. comunicação; 
d. relações e interação interpessoal. 

Sim anos 
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G25.9 Doenças extrapiramidais e transtornos 
do movimento, não especificados 

1.Formulário de Solicitação emitido por Neurologista, descrevendo as limitações para duas ou mais das seguintes 
atividades: 
a. autocuidado / atividades da vida diária; 
b. mobilidade. 
c. comunicação; 
d. relações e interação interpessoal. 

Sim 4 anos 

G30 Doença de Alzheimer 

1.Formulário de Solicitação emitido por Neurologista, Geriatra ou Generalista descrevendo as limitações para duas ou mais 
das seguintes atividades: 
a. autocuidado / atividades da vida diária; 
b. mobilidade. 
c. comunicação; 
d. relações e interação interpessoal. 
2.Documentos / exames: 
a. Cópia de resultado de Mini-mental realizado nos últimos 12 meses ou; 
b. Cópia de resultado de avaliação neuropsicológica realizado nos últimos 12 meses. 
3.Cópia de receituário médico comprovando o uso de medicação compatível com até 03 meses da emissão. 

Sim 4 anos 

G31 
Outras doenças degenerativas do 
sistema nervoso, não classificadas 
em outra parte. 

1. Formulário de Solicitação emitido por Neurologista, Clínico Generalista ou Geriatra descrevendo as limitações para duas ou mais 
das seguintes atividades: 
a. autocuidado / atividades da vida diária; 
b. mobilidade. 
c. comunicação; 
d. relações e interação interpessoal. 
2. Documentos / exames: 
a. Cópia de resultado de Mini-mental realizado nos últimos 12 meses ou; 
b. Cópia de resultado de avaliação neuropsicológica realizado nos últimos 12 meses. 
3. Cópia do receituário médico comprovando o uso de medicação com até 03 meses da emissão. 

Sim 4 anos 

G35 Esclerose Múltipla 

1.Formulário de Solicitação emitido por Neurologista descrevendo a limitação para duas ou mais das seguintes atividades: 
a. autocuidado / atividades da vida diária; 
b. mobilidade. 
c. comunicação; 
d. relações e interação interpessoal. 
2.Documentos / exames (validade de até 04 anos): 
a. Laudo de RNM de crânio ou coluna; 
3.Cópia de receituário Médico comprovando o uso de medicação compatível. 

Sim 4 anos 

G36 Outras desmielinizações 
disseminadas agudas 

1.Formulário de Solicitação emitido por Neurologista descrevendo as limitações para duas ou mais das seguintes 
atividades: 
a. autocuidado / atividades da vida diária; 
b. mobilidade. 
c. comunicação; 
d. relações e interação interpessoal. 
2.Documentos / exames (validade de até 04 anos): 
a. Laudo de RNM de crânio ou coluna; 
3.Cópia de receituário Médico comprovando o uso de medicação compatível. 

Sim 4 anos 

G37 Outras doenças desmielinizantes 
do sistema nervoso central 

1.Formulário de Solicitação emitido por Neurologista descrevendo as limitações para duas ou mais das seguintes 
atividades: 
a. autocuidado / atividades da vida diária; 
b. mobilidade. 
c. comunicação; 
d. relações e interação interpessoal. 
2.Documentos / exames: 
a. Laudo de RNM de crânio ou coluna (validade de até 04 anos); 
3.Cópia de receituário Médico comprovando o uso de medicação compatível. 

Sim 4 anos 

G54 Transtornos das raízes e dos plexos 
nervosos 

1.Formulário de Solicitação emitido por Neurologista ou Ortopedista descrevendo a lesão radicular/comprometimento 
neural, a limitação motora e as limitações para as seguintes atividades: 
a. autocuidado / atividades da vida diária; 
b. mobilidade. 

Não: unilateral Sim: 
bilateral 1 ano 
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2.Documentos / exames: 
a. Laudo de ENMG (validade de até 04 anos) ou 
b. Relatório funcional emitido por fisioterapeuta ou terapeuta ocupacional. 

G55.0 Compressões das raízes e dos plexos 
nervosos em doenças neoplásicas 

1.Formulário de Solicitação emitido por Oncologista, Mastologista ou Radioterapeuta descrevendo o a doença de base, 
intervenção realizada e as limitações funcionais motoras decorrentes da sequela; 
2.Documentos / exames: 
a. Laudo do exame anátomopatológico da neoplasia citada (no caso de neoplasia de mama, comprovar esvaziamento axilar) 
ou; 
b. Laudo de exame de ENMG (validade de até 04 anos). 

Não 1 ano 

G55.1 
Compressões das raízes e dos plexos 
nervosos em transtornos dos discos 
intervertebrais 

1.Formulário de Solicitação emitido por Neurologista, Neurocirurgião, Ortopedista ou Fisiatra descrevendo a lesão 
radicular/comprometimento neural, a limitação motora e as limitações para as seguintes atividades: 
a. autocuidado / atividades da vida diária; 
b. mobilidade. 
2.Documentos / exames: 
a. laudo de exame de TC ou RM de coluna, realizado nos últimos 04 anos, descrevendo "hérnia discal extrusa” causando 
“compressão de raiz nervosa”, “extrusão discal associada à rotura de ânulo fibroso e migração do componente discal com 
compressão de raiz" ou equivalente ou; 
b. Laudo de exame de ENMG, realizado nos útimos 04 anos, descrevendo comprometimento motor radicular grave. 

Não 2 anos 

G55.2 Compressões das raízes e dos plexos 
nervosos na espondilose 

1.Formulário de Solicitação emitido por Neurologista, Neurocirurgião, Ortopedista ou Fisiatra descrevendo a lesão 
radicular/comprometimento neural, a limitação motora e e as limitações para as seguintes atividades: 
a. autocuidado / atividades da vida diária; 
b. mobilidade. 
2.Documentos / exames: 
a. laudo de exame de TC ou RNM de coluna, realizado nos últimos 04 anos, descrevendo "hérnia discal extrusa” causando 
“compressão de raiz nervosa”, “extrusão discal associada à rotura de ânulo fibroso e migração do componente discal com 
compressão de raiz" ou equivalente ou; 
b. Laudo de exame de ENMG, realizado nos últimos 04 anos, descrevendo comprometimento motor radicular grave. 

Não 2 anos 

G60 Neuropatia Hereditária e Idiopática 

1.Formulário de Solicitação emitido por Neurologista descrevendo o diagnóstico, grau de força muscular e e as limitações para as 
seguintes atividades: 
a. autocuidado / atividades da vida diária; 
b. mobilidade. 
2.Documentos / exames: 
a. Laudo de exame de ENMG descrevendo "comprometimento sensitivo-motor ou motor grave ou acentuado" ou 
equivalente ou 
b. Descrição de outro meio diagnóstico compatível. 

Sim 4 anos 

G61 Polineuropatia inflamatória 

1.Formulário de Solicitação emitido por Neurologista descrevendo o diagnóstico, grau de força muscular e as limitações para as 
seguintes atividades: 
a. autocuidado / atividades da vida diária; 
b. mobilidade. 
2.Documentos / exames: 
a. Laudo de exame de ENMG, realizado nos últimos 04 anos, descrevendo "comprometimento sensitivo-motor ou motor 
grave ou acentuado" ou equivalente. Obrigatório na 1ª solicitação. 

Não 
 

Sim: quando houver 
comprometimento 
para deambulação 

(com força muscular 
menor ou igual a grau 

3 em membros 
inferiores) 

4 anos 

G62 Outras polineuropatias 

1. Formulário de Solicitação emitido por Neurologista descrevendo a etiologia, grau de força muscular e as limitações para as 
seguintes atividades: 
a. autocuidado / atividades da vida diária; 
b. mobilidade. 
2.Documentos / exames: 
a. Laudo de exame de ENMG, realizado nos útlimos 04 anos, descrevendo "comprometimento sensitivo-motor ou motor 
grave ou acentuado" ou equivalente. Obrigatório na 1ª solicitação. 

Não 
 

Sim: quando houver 
comprometimento 
para deambulação 

(com força muscular 
menor ou igual a grau 

3 em membros 
inferiores) 

4 anos 

G63 Polineuropatia em doenças classificadas 
em outra parte 

1. Formulário de Solicitação emitido por Neurologista descrevendo a etiologia, grau de força muscular e as limitações para as 
seguintes atividades: 
a. autocuidado / atividades da vida diária; 

Não 
 

Sim: quando houver 
4 anos 
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b. mobilidade. 
2.Documentos / exames: 
a. Laudo de exame de ENMG, realizado nos últimos 4 anos, descrevendo "comprometimento sensitivo-motor ou motor grave 
ou acentuado" ou equivalente. Obrigatório na 1ª solicitação. 

comprometimento 
para deambulação 

(com força muscular 
menor ou igual a grau 

3 em membros 
inferiores) 

G70 Miastenia gravis e outros 
transtornos neuromusculares 

1.Formulário de Solicitação emitido por Neurologista descrevendo o diagnóstico, o grau de força muscular e as limitações 
apresentadas para as seguintes atividades: 
a. mobilidade; 
b. autocuidado / atividade da vida diária; 
2.Documentos / exames: 
a. dosagem de anticorpos antireceptor de acetilcolina ou; 
b. Laudo de exame de ENMG compatível. 
3.Cópia de receituário médico comprovando o uso de medicação compatível com até 3 meses da emissão. 

Sim 4 anos 

G71 Transtornos primários dos músculos 

1.Formulário de Solicitação emitido por Neurologista descrevendo o diagnóstico, o grau de força muscular e as limitações 
apresentadas para as seguintes atividades: 
a. mobilidade; 
b. autocuidado / atividade da vida diária; 
2.Documentos / exames: 
a. Laudo de exame de ENMG compatível ou; 
b. teste genético ou; 
c. biópsia muscular. 

Sim 4 anos 

G80 Paralisia Cerebral 

1.Formulário de Solicitação descrevendo o tratamento, sequelas motoras ou cognitivas, o grau de força muscular e as 
limitações para duas ou mais das seguintes atividades: 
a. comunicação; 
b. autocuidado / atividades da vida diária; 
c. mobilidade e; 
d. relações e interação interpessoal. 
2.A descrição da limitação de atividades poderá estar detalhada no Formulário de Solicitação ou em Relatório Funcional emitido 
por Psicólogo, Terapeuta Ocupacional, Fisioterapeuta ou Fonoaudiólogo. 

Não 
 

Sim: quando houver 
comprometimento 
para deambulação 

(com força muscular 
menor ou igual a grau 

3 em membros 
inferiores) ou 

comprometimento 
cognitivo 

4 anos 

G81 Hemiplegia 

1.Formulário de Solicitação descrevendo a etiologia, o grau de força muscular e as limitações apresentadas para as 
seguintes atividades: 
a. mobilidade; 
b. autocuidado / atividade da vida diária; 
2.Documentos / exames: 
a. Laudo de TC de crânio ou coluna ou; 
b. Laudo de RNM de crânio ou coluna ou; 
c. Laudo de exame de ENMG. 

Não 
 

Sim: quando houver 
comprometimento 
para deambulação 

(com força muscular 
menor ou igual a grau 

3 em membros 
inferiores) ou 

comprometimento 
cognitivo 

4 anos 

G82 Paraplegia e tetraplegia 

1.Formulário de Solicitação descrevendo a etiologia, o grau de força muscular e as limitações apresentadas para as 
seguintes atividades: 
a. mobilidade; 
b. autocuidado / atividade da vida diária; 
2.Documentos / exames: 
a. Laudo de TC de crânio ou coluna ou 
b. Laudo de RNM de crânio ou coluna ou 
c. Laudo de exame de ENMG. 

Não 
 

Sim: quando houver 
comprometimento 
para deambulação 

(com força muscular 
menor ou igual a grau 

3 em membros 
inferiores) ou 

comprometimento 
cognitivo 

4 anos 

G83 Outras síndromes paralíticas 1. Formulário de Solicitação descrevendo a etiologia, o grau de força muscular e as limitações apresentadas para as 
seguintes atividades: 

Não: unilateral Sim: 
bilateral 4 anos 
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a. mobilidade; 
b. autocuidado / atividade da vida diária; 
2. Documentos / exames (validade de até 04 anos): 
a. Laudo de TC de crânio ou coluna ou 
b. Laudo de RNM de crânio ou coluna ou 
c. Laudo de ENMG. 

G91 Hidrocefalia 

1.Formulário de Solicitação descrevendo tratamento, sequelas motoras ou cognitivas e as limitações para duas ou mais das 
seguintes atividades: 
a. comunicação; 
b. autocuidado / atividades de vida diária; 
c. mobilidade 
3.Documentos / exames: 
a. laudo de TC de crânio ou 
b. laudo de RNM de crânio ou; 
c. Relatório de alta de internação. 

Sim 2 anos 

G93.4 Encefalopatia não especificada 

Somente associada a doença orgânica enquadradas nas CIDs K70 a K74. 
1.Formulário de Solicitação emitido por Neurologista, Psiquiatra, ou Médico Triador de Transplante Hepático descrevendo o 
estadiamento atual da doença de base. 
2.Documentos / exames: 
a. Relatório de alta de internação. 
b. Resultado de MELD ou equivalente (validade de até 06 meses). 

Sim 1 ano 

 
Doenças do Olho e Anexos / Doenças dos Ouvidos e das Apófises Mastóides 

CID Requisitos Acompanhante Validade 

H54.0 Cegueira, ambos os olhos 

1.Formulário de Solicitação emitido por Oftalmologista descrevendo a etiologia e a acuidade visual de ambos os olhos 
informando: 
a. acuidade visual inferior a 0,05 com a melhor correção no melhor olho ou; 
b. Campo Visual Tubular inferior a 10°, no melhor olho. 

Sim 4 anos 

H54.1 Cegueira em um olho e visão 
subnormal em outro 

1.Formulário de Solicitação emitido por Oftalmologista descrevendo a etiologia, o lado afetado pela cegueira e a acuidade visual 
do olho contralateral, informando: 
a. acuidade visual igual ou inferior a 0,3 com a melhor correção ou; 
b. nos casos de Campo Visual Tubular, perda com ângulo de 5° - 10°. 

Sim 4 anos 

H54.2 Visão subnormal em ambos os olhos 

1.Formulário de Solicitação emitido por Oftalmologista descrevendo a etiologia e a acuidade visual de ambos os olhos 
informando: 
a. acuidade visual igual ou inferior a 0,3 da visão bilateral com a melhor correção ou; 
b. nos casos de Campo Visual Tubular, perda bilateral com ângulo de 5° - 10°. 

Sim 4 anos 

H90 Perda de audição por transtorno de 
condução e/ou neurosensorial 

1.Nos casos de deficiência auditiva neurossensorial ou mista, bilateral e de grau moderado ou superior, conforme 
Classificação da perda auditiva de Lloyd e Kaplan, 1978 (média entre 500, 1000 e 2000 Hz, acima de 40 decibéis). 
2.Documentos / exames (validade de até 12 meses): 
a. Audiometria ou; 
b. BERA. 

Não 4 anos 

 
Doenças do Aparelho Circulatório 

CID Requisitos Acompanhante Validade 

I60 Hemorragia subaracnóide 

Somente com até um ano da data do evento vascular. 
1.Formulário de Solicitação emitido por Neurologista ou Clínico Generalista descrevendo as alterações neurológicas, o grau de 
força muscular e as limitações para duas ou mais das seguintes atividades: 
a. comunicação; 
b. autocuidado / atividades de vida diária; 
c. mobilidade; 
d. relações e interação interpessoal. 
2.Documentos / exames: 
a. Laudo de TC de crânio ou; 
b. Laudo de RNM de crânio ou; 
c. Resumo de alta hospitalar. 
Casos com mais de um ano do diagnóstico e com persistência de limitações serão avaliados de acordo com a limitação motora 

Sim 1 ano 
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sequelar e deverão ser enquadrados na CID da sequela pelo médico assistente . 

I64 
Acidente vascular cerebral, não 
especificado como hemorrágico ou 
isquêmico 

Somente com até um ano da data do evento vascular. 
1.Formulário de Solicitação emitido por Neurologista ou Clínico Generalista descrevendo as alterações neurológicas, o grau de 
força muscular e as limitações para duas ou mais das seguintes atividades: 
a. comunicação; 
b. autocuidado / atividades de vida diária; 
c. mobilidade; 
d. relações e interação interpessoal. 
2.Documentos / exames: 
a. Laudo de TC de crânio ou; 
b. Laudo de RNM de crânio ou; 
c. Resumo de alta hospitalar. 
Casos com mais de um ano do diagnóstico com persistência de limitações serão avaliados de acordo com a limitação motora 
sequelar e deverão ser enquadrados na CID da sequela pelo médico assistente . 

Sim 1 ano 

I69 Sequelas de doenças cerebrovasculares 

1.Formulário de Solicitação emitido por Neurologista ou Clínico Generalista descrevendo as alterações neurológicas, o grau de 
força muscular e as limitações para duas ou mais das seguintes atividades: 
a. comunicação; 
b. autocuidado / atividades de vida diária; 
c. mobilidade; 
d. relações e interação interpessoal. 
2.Documentos / exames: 
a. Laudo de TC de crânio (validade de até 04 anos) ou; 
b. Laudo de RM de crânio (validade de até 04 anos); 
3.Em casos de sequela cognitiva: 
a. Cópia de resultado de Mini-Mental ou equivalente, realizado nos últimos 12 meses; 
b. Cópia de resultado de avaliação neuropsicológica, realizada nos últimos 12 meses; 
4.A descrição da limitação de atividades poderá estar detalhada no Formulário de Solicitação ou em Relatório Funcional emitido 
por Psicólogo, Terapeuta Ocupacional, Fisioterapeuta ou Fonoaudiólogo. 

Não 
 

Sim: quando houver 
comprometimento 
para deambulação 

(com força muscular 
menor ou igual a grau 

3 em membros 
inferiores) ou 

comprometimento 
cognitivo 

2 anos 

I89 Outros transtornos não infecciosos dos 
vasos linfáticos e dos gânglios linfáticos 

Exceto casos de obesidade grau III (IMC > 40) ou de insuficiência vascular periférica; 
1.Formulário de Solicitação descrevendo elefantíase, linfedema estágio III, ou membro acometido > 40% do contralateral e as 
limitações para as seguintes atividades: 
a. autocuidado / atividades da vida diária; 
b. mobilidade. 
2.Documentos / exames: 
a. Linfocintilografia compatível. 

Não 2 anos 

I97.2 Síndrome do Linfedema Pós- 
Mastectomia 

1.Somente para os casos em que: 
a. a doença de base estiver enquadrada na CID C50 - "Neoplasia Maligna da Mama" e cujo tratamento tenha envolvido, 
necessariamente, esvaziamento axilar e 
b. exista perda da mobilidade no membro superior do lado comprometido com abdução abaixo de 60° 
2.Formulário de Solicitação emitido por Oncologista, Mastologista ou Radioterapeuta descrevendo o a doença de base, 
intervenção realizada e as limitações funcionais motoras decorrentes da sequela; 
3.Cópia do laudo de exame anatomopatológico comprobatório da neoplasia maligna de mama e do esvaziamento axilar. 

Não 2 anos 

 
Doenças do Sistema Osteomuscular e do Tecido Conjuntivo 

CID Requisitos Acompanhante Validade 

M05 Artrite reumatóide 

1.Formulário de Solicitação descrevendo articulações acometidas ou deformidades existentes e as limitações para as 
seguintes atividades: 
a. mobilidade; 
b. autocuidado / atividades da vida diária. 
2.Documentos / exames: 
a. Laudo de exame de fator reumatóide ou anti-CCP positivo e/ou; 
b. Laudo de RX de mãos, punhos ou pés com descrição de redução de espaço articular, erosões e/ou sinovite, realizado nos 
útlimos 12 meses ou 
c. Laudo de RNM de mãos, punhos ou pés com descrição de redução de espaço articular, erosões e/ou sinovite, 
validade de até 04 anos. 
3. Cópia do receituário médico comprovando o uso de medicação compatível com até 03 meses da emissão. 

Não 2 anos 
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M06 Outras artrites reumatóides. 

1.Formulário de Solicitação descrevendo articulações acometidas ou deformidades existentes e as limitações para as 
seguintes atividades: 
a. mobilidade; 
b. autocuidado / atividades da vida diária. 
2.Documentos / exames: 
a. Laudo de exame de fator reumatóide ou anti-CCP positivo e/ou; 
b. Laudo de RX de mãos, punhos ou pés com descrição de redução de espaço articular, erosões e/ou sinovite, realizado nos 
útlimos 12 meses ou 
c. Laudo de RNM de mãos, punhos ou pés com descrição de redução de espaço articular, erosões e/ou sinovite, 
realizada nos últimos 04 anos. 
3. Cópia do receituário médico comprovando o uso de medicação compatível com até 03 meses da emissão. 

Não 2 anos 

M08 Artrite juvenil 

1.Formulário de Solicitação descrevendo início da artrite antes dos 16 anos, articulações acometidas ou deformidades 
existente e as limitações para as seguintes atividades: 
a. mobilidade; 
b. autocuidado / atividades da vida diária. 
2.Documentos / exames: 
a. Laudo de exame de FAN ou fator reumatóide ou HLA B27 positivou ou; 
b. Laudo de RX de articulações acometidas com descrição de redução de espaço articular, erosões e/ou sinovite, 
realizado nos últimos 12 meses ou 
c. Laudo de RNM de articulações cometidas com descrição de redução de espaço articular, erosões e/ou sinovite, 
realizada nos últimos 04 anos. 
3.Cópia do receituário médico comprovando o uso de medicação compatível com até 03 meses da emissão. 

Não 2 anos 

M12.5 Artropatia Traumática 

Somente em grandes articulações. 
1.Formulário de Solicitação descrevendo articulações acometidas, deformidades e as limitações para as seguintes 
atividades: 
a. mobilidade; 
b. autocuidado / atividades da vida diária. 
2.Documentos / exames: 
a. Laudo de RX do segmento comprometido, realizado nos últimos 12 meses ou 
b. Laudo de RNM do segmento comprometido realizada nos últimos 04 anos. 

Não 2 anos 

M15.0, M15.3  
e M15.4 Poliartrose 

1.Formulário de Solicitação emitido por Ortopedista ou Reumatologista, descrevendo comprometimento em duas ou mais 
grandes articulações - joelhos, quadris, tornozelos, cotovelos, ombros (exceto articulação acromioclavicular) ou punhos - e as 
limitações para as seguintes atividades: 
a. mobilidade; 
b. autocuidado / atividades da vida diária. 
2.Documentos / exames: 
a. Laudo de exame de RX de articulações acometidas, realizado nos últimos 12 meses, descrevendo artrose grau 3 ou 4 das 
articulações citadas no relatório médico ou 
b. Laudo de exame de TC ou RNM de articulações acometidas, realizados nos últimos 04 anos, descrevendo artrose grau 3 ou 4 
das articulações citadas no relatório médico 

Não 2 anos 

M16 Coxartrose (artrose do quadril) 

1. Formulário de Solicitação descrevendo as limitações para as seguintes atividades: 
a. mobilidade; 
b. autocuidado / atividades da vida diária. 
2. Documentos / exames: 
a. Laudo de exame de RX de quadril ou bacia, realizado nos últimos 12 meses, descrevendo artropatia degenerativa do quadril 
grau 3 ou 4 ou 
b. Laudo de exame de TC ou RNM de quadril ou bacia, realizados nos últimos 4 anos, descrevendo artropatia 
degenerativa do quadril grau 3 ou 4. 
Casos de pós-operatório de artroplastia e com persistência de limitações deverão ser enquadrados na CID da sequela pelo 
médico assistente. 

Não 4 anos 

M17 Gonartrose (artrose do joelho) 

1.Formulário de Solicitação descrevendo as limitações para as seguintes atividades: 
a. mobilidade; 
b. autocuidado / atividades da vida diária. 
2.Documentos / exames: 
a. Laudo de exame de RX de joelho, realizado nos últimos 12 meses, descrevendo artropatia degenerativa do joelho grau 3 ou 4 
tricompartimental ou 
b. Laudo de exame de TC ou RNM de joelho, realizados nos últimos 4 anos, descrevendo artropatia degenerativa do joelho 

Não 4 anos 
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grau 3 ou 4 tricompartimental. 
Casos de pós-operatório de artroplastia e com persistência de limitações deverão ser enquadrados na CID da sequela pelo 
médico assistente. 

M19 Outras artroses 

1.Formulário de Solicitação descrevendo comprometimento em grandes articulações - tornozelo, cotovelo ou ombro 
(exceto articulação acromioclavicular) e as limitações para as seguintes atividades: 
a. mobilidade; 
b. autocuidado / atividades da vida diária. 
2.Documentos / exames: 
a. Laudo de exame de RX de tornozelo, cotovelo ou ombro, realizado nos últimos 12 meses, descrevendo artropatia 
degenerativa grau 3 ou 4 ou 
b. Laudo de exame de TC ou RM de tornozelo, cotovelo ou ombro, realizados nos últimos 04 anos, descrevendo 
artropatia degenerativa grau 3 ou 4. 
Casos de pós-operatório de artroplastia ou artrodese e com persistência de limitações deverão ser enquadrados na CID da 
sequela pelo médico assistente. 

Não 4 anos 

M21.5 Mão e pé em garra e mão e pé 
tortos adquiridos 

1.Formulário de Solicitação descrevendo as deformidades, a etiologia e as limitações para as seguintes atividades: 
a. mobilidade; 
b. autocuidado / atividades da vida diária. 
2.Documentos / exames: 
a. Laudo de exame de RX do segmento comprometido, realizado nos últimos 12 meses ou 
b.Laudo de exame de TC ou RNM do segmento comprometido, realizados nos últimos 4 anos. 

Não 2 anos 

M21.8 Outras deformidades adquiridas 
especificadas dos membros 

Somente para deformidades com prejuízo funcional da amplitude de movimento do membro. 
1.Formulário de Solicitação descrevendo as deformidades, a etiologia e as limitações para as seguintes atividades: 
a. mobilidade; 
b. autocuidado / atividades da vida diária. 
2.Documentos / exames: 
a. Laudo de exame de RX do segmento comprometido, realizado nos últimos 12 meses ou; 
b. Laudo de exame de TC ou RNM do segmento comprometido, realizados nos últimos 04 anos. 

Não 4 anos 

M32 Lupus eritematoso disseminado 
(sistêmico) 

1.Formulário de Solicitação emitido por Reumatologista ou Nefrologista descrevendo as alterações em órgãos-alvo 
relacionadas ao lúpus, articulações acometidas, deformidades e as limitações para as seguintes atividades: 
a. mobilidade; 
b. autocuidado / atividades da vida diária. 
2.Documentos / exames: 
a. Laudo de exame de FAN e 
b. Cópia de exame de anti-DNA ou anti-Sm ou anti-P ou anti-RNP ou anti-Ro (SSA) ou anti-La (SSB) e 
c. Cópia do receituário médico comprovando o uso de medicação compatível com até 03 meses da emissão. 

Não 2 anos 

M34.0 Esclerose sistêmica progressiva 

1.Formulário de Solicitação emitido por Reumatologista descrevendo alterações em órgãos-alvo relacionadas a esclerose 
sistêmica, deformidades e as limitações para as seguintes atividades: 
a. mobilidade; 
b. autocuidado / atividades da vida diária. 
2.Documentos / exames 
a. Laudo de exame de FAN (padrão centromérico); e/ou 
b. Cópia de exame de anti-Scl70 ou anti-centrômero. 
c. Cópia do receituário médico comprovando o uso de medicação compatível com até 03 meses da emissão. 

Não 2 anos 

M40 Cifose e Lordose 

Somente quando constatada "angulação maior ou iguar a 40°" calculado pelo método de Cobb. 
1.Formulário de Solicitação descrevendo a dorsopatia existente, sua angulação, a função comprometida (motora e/ou 
respiratória) e as limitações para as seguintes atividades: 
a. autocuidado / atividades da vida diária; 
b. mobilidade; 
c. convívio social. 
2.Documentos / exames: 
a. Laudo de exame de RX de coluna dorsal, realizado nos últimos 12 meses. 
b. Laudo de exame de TC ou RM de coluna, realizados nos últimos 04 anos. 

Não 2 anos 

M41 Escoliose 

Somente quando constatada "angulação maior ou iguar a 45° latero-lateral" calculado pelo método de Cobb. 
1.Formulário de Solicitação descrevendo a dorsopatia existente, sua angulação, a função comprometida (motora e/ou 
respiratória) e as limitações para as seguintes atividades: 
a. autocuidado / atividades da vida diária; 

Não 2 anos 
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b. mobilidade; 
c. convívio social. 
2.Documentos / exames: 
a. Laudo de exame de RX de coluna panorâmico, realizado nos últimos 12 meses ou 
b. Laudo de exame de TC ou RNM de colunas, realizados nos últimos 04 anos. 

M42 Osteocondrose da coluna 
vertebral 

Somente quando constatada "angulação maior ou iguar a 40° calculado pelo método de Cobb. 
1.Formulário de Solicitação descrevendo a dorsopatia existente, sua angulação, a função comprometida (motora e/ou 
respiratória) e as limitações para as seguintes atividades: 
a. autocuidado / atividades da vida diária; 
b. mobilidade; 
c. convívio social. 
2.Documentos / exames: 
a. Laudo de exame de RX de coluna dorsal, realizado nos últimos 12 meses; 
b. Laudo de exame de TC ou RNM de coluna, realizados nos últimos 04 anos. 

Não 2 anos 

M45 Espondilite ancilosante 

1.Formulário de Solicitação emitido por Reumatologista descrevendo as articulações acometidas, deformidades e as 
limitações para as seguintes atividades: 
a. autocuidado / atividades da vida diária; 
b. mobilidade; 
2.Documentos / exames: 
a. Laudo de RX, realizado nos últimos 12 meses, de articulações sacroilíacas com descrição de sacroiliíte bilateral, anquilose 
de articulações sacroilíacas, edema ósseo ou erosões, ou de coluna com descrição de osteíte de cantos vertebrais, 
sindesmófitos ou coluna em bambu; ou 
b. Laudo de RNM, realizada nos últimos 04 anos, de articulações sacroilíacas com descrição de sacroiliíte bilateral, anquilose 
de articulações sacroilíacas, edema ósseo ou erosões, ou de coluna com descrição de osteíte de cantos vertebrais, 
sindesmófitos ou coluna em bambu ou 
c. Laudo de exame de HLA B27 positivo; 
3. Cópia do receituário médico comprovando o uso de medicação compatível com até 03 meses da emissão. 

Não 4 anos 

M47.1 Outras espondiloses com 
mielopatia 

1.Formulário de Solicitação emitido por Neurologista, Neurocirurgião, Ortopedista ou Fisiatra descrevendo a lesão 
radicular, o comprometimento neural, a limitação motora e as limitações para as seguintes atividades: 
a. autocuidado / atividades da vida; 
b. mobilidade; 
2.Documentos / exames (realizados nos últimos 04 anos): 
a. Laudo de exames de TC ou RNM descrevendo "hérnia discal extrusa” causando “compressão de raiz nervosa”, 
“extrusão discal associada à rotura de ânulo fibroso e migração do componente discal com compressão de raiz" ou 
“compressão medular com alteração de sinal” ou "mielomalácia" e/ou 
b.Laudo de exame de ENMG descrevendo comprometimento motor radicular grave. 
Casos de pós-operatório de artrodese de coluna com persistência de limitações serão avaliados de acordo com a limitação 
motora sequelar e deverão ser enquadrados na CID da sequela pelo médico assistente 

Não 1 ano 

M50.0 Transtornos dos discos 
cervicais com mielopatia. 

1.Formulário de Solicitação emitido por Neurologista, Neurocirurgião, Ortopedista ou Fisiatra descrevendo a lesão 
radicular, o comprometimento neural, a limitação motora e as limitações para as seguintes atividades: 
a. autocuidado / atividades da vida diária; 
b. mobilidade; 
2.Documentos / exames (realizados nos últimos 04 anos): 
a. Laudo de exames de TC ou RNM descrevendo "hérnia discal extrusa” causando “compressão de raiz nervosa”, 
“extrusão discal associada à rotura de ânulo fibroso e migração do componente discal com compressão de raiz" ou 
“compressão medular com alteração de sinal” ou "mielomalácia" e/ou 
b. Laudo de exame de ENMG descrevendo comprometimento motor radicular grave. 
Casos de pós-operatório de artrodese de coluna com persistência de limitações serão avaliados de acordo com a 
limitação motora sequelar e deverão ser enquadrados na CID da sequela pelo médico assistente 

Não 2 anos 

M50.1 Transtornos dos discos cervicais 
com radiculopatia. 

1.Formulário de Solicitação emitido por Neurologista, Neurocirurgião, Ortopedista ou Fisiatra descrevendo a lesão 
radicular, o comprometimento neural, a limitação motora e as limitações para as seguintes atividades: 
a. autocuidado / atividades da vida diária; 
b. mobilidade; 
2.Documentos / exames (realizados nos últimos 04 anos): 
a. Laudo de exames de TC ou RNM descrevendo "hérnia discal extrusa” causando “compressão de raiz nervosa”, 
“extrusão discal associada à rotura de ânulo fibroso e migração do componente discal com compressão de raiz" ou 
“compressão medular com alteração de sinal” ou "mielomalácia" e/ou; 

Não 2 anos 
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b. Laudo de exame de ENMG descrevendo comprometimento motor radicular grave. 
Casos de pós-operatório de artrodese de coluna com persistência de limitações serão avaliados de acordo com a 
limitação motora sequelar e deverão ser enquadrados na CID da sequela pelo médico assistente 

M51.0 
Transtornos de discos lombares e de 
outros discos intervertebrais com 
mielopatia. 

1.Formulário de Solicitação emitido por Neurologista, Neurocirurgião, Ortopedista ou Fisiatra descrevendo a lesão 
radicular, o comprometimento neural, a limitação motora e as limitações para as seguintes atividades: 
a. autocuidado / atividades da vida diária; 
b. mobilidade; 
2.Documentos / exames (realizados nos últimos 04 anos): 
a. Laudo de exames de TC ou RNM descrevendo "hérnia discal extrusa” causando “compressão de raiz nervosa”, 
“extrusão discal associada à rotura de ânulo fibroso e migração do componente discal com compressão de raiz" ou 
“compressão medular com alteração de sinal” ou "mielomalácia" e/ou; 
b. Laudo de exame de ENMG descrevendo comprometimento motor radicular grave. 
Casos de pós-operatório de artrodese de coluna com persistência de limitações serão avaliados de acordo com a 
limitação motora sequelar e deverão ser enquadrados na CID da sequela pelo médico assistente . 

Não 2 anos 

M51.1 
Transtornos de discos lombares e de 
outros discos intervertebrais com 
radiculopatia. 

1.Formulário de Solicitação emitido por Neurologista, Neurocirurgião, Ortopedista ou Fisiatra descrevendo a lesão 
radicular, o comprometimento neural, a limitação motora e as limitações para as seguintes atividades: 
a. autocuidado / atividades da vida diária; 
b. mobilidade; 
2.Documentos / exames (realizados nos últimos 04 anos): 
a. Laudo de exames de TC ou RNM descrevendo "hérnia discal extrusa” causando “compressão de raiz nervosa”, 
“extrusão discal associada à rotura de ânulo fibroso e migração do componente discal com compressão de raiz" ou 
“compressão medular com alteração de sinal” ou "mielomalácia" e/ou 
b. Laudo de exame de ENMG descrevendo comprometimento motor radicular grave. 
Casos de pós-operatório de artrodese de coluna com persistência de limitações serão avaliados de acordo com a 
limitação motora sequelar e deverão ser enquadrados na CID da sequela pelo médico assistente . 

Não 2 anos 

M75.1 Síndrome do Manguito Rotador 

Somente para os casos de rotura completa de tendões do manguito rotador comprovada por RM de ombro 
1.Formulário de Solicitação emitido por Ortopedista ou Médico do Trabalho descrevendo a lesão, a limitação motora e as 
limitações para as seguintes atividades: 
a. autocuidado / atividades da vida diária; 
b. mobilidade. 
2.Documentos / exames 
a. Laudo de exame de RNM ou US de ombro, realizado nos últimos 04 anos. 
Casos de pós-operatório com persistência de limitações serão avaliados de acordo com a limitação motora sequelar e deverão ser 
enquadrados na CID da sequela pelo médico assistente . 

Não 2 anos 

M80 Osteoporose com fratura 
patológica 

Somente com fratura patológica de: 
a. fêmur; 
b. úmero; 
c. rádio ou; 
d. 03 ou mais vértebras. 
1.Formulário de Solicitação descrevendo as alterações motoras sequelares e limitações para as seguintes atividades: 
a. autocuidado / atividades da vida diária; 
b. mobilidade. 
2.Documentos / exames: 
a. Laudo de densitometria óssea descrevendo osteoporose com T score < -2,5 em coluna lombar ou femur, realizada nos últimos 
02 anos e 
b. Laudo de exame de RX do segmento afetado pela fratura, realizado nos últimos 12 meses ou 
c. Laudos de exame de TC ou RNM do segmento afetado pela fratura, reallizado nos últimos 04 anos. 

Sim 2 anos 

M86 Osteomielite 

Somente para ossos longos ou coluna vertebral. 
1.Formulário de Solicitação emitido por Ortopedista ou Infectologista, descrevendo as alterações motoras, medicação 
utilizada, intervenções cirúrgicas e as limitações para as seguintes atividades: 
a. autocuidado / atividades da vida diária; 
b. mobilidade. 
2.Documentos / exames: 
a. Laudo de exame de RX do segmento comprometido, realizado nos últimos 12 meses ou 
b. Laudo de exame TC ou RNM do segmento comprometido, realizado nos útlimos 04 anos. 
3.Cópia do receituário médico comprovando o uso de antimicrobiano com até 03 meses da emissão. 
Casos de osteomielite prévia com persistência de limitações deverão ser enquadrados na CID da sequela pelo médico assistente. 

Não 
 

Sim: para paciente 
com idade menor 

que 18 anos 

1 ano 
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M87 Osteonecrose 

Somente em grandes articulações (joelhos, quadris, tornozelos, cotovelos, ombros) 
1.Formulário de Solicitação emitido por Ortopedista, Reumatologista ou Fisiatra descrevendo os membros 
comprometidos, a etiologia, as deformidades, o tratamento realizado e as limitações para as seguintes atividades: 
a. autocuidado / atividades da vida diária; 
b. mobilidade. 
2.Documentos / exames: 
a. Laudo de exame de RX do segmento comprometido, realizado nos últimos 12 meses ou 
b. Laudo de exame TC ou RNM do segmento comprometido, realizado nos útlimos 04 anos. 

Não 2 anos 

M88 Doença de Paget do osso 
(osteíte deformante) 

1.Formulário de Solicitação descrevendo as alterações, segmentos afetados e as limitações para as seguintes atividades: 
a. autocuidado / atividades da vida diária; 
b. mobilidade. 
2.Documentos / exames: 
a. Laudo de exame de RX, TC ou RNM de articulação que comprovem deformidade óssea, fratura de ossos longos com descrição 
de aumento do volume ósseo, espessamento da cortical, trabeculado grosseiro ou lesões líticas e escleróticas ou; 
b. Laudo de exame de TC ou RNM de crânio ou ENMG que demonstre complicação neurológica causada pela doença de base com 
limitação funcional. 

Não 2 anos 

M91 Osteocondrose Juvenil do 
Quadril e da Pelve 

Somente até 18 anos. 
1.Formulário de Solicitação emitido por Ortopedista descrevendo as alterações articulares, intervenções cirúrgicas e as 
limitações para as seguintes atividades: 
a. autocuidado / atividades da vida diária; 
b. mobilidade. 
2.Documentos / exames: 
a. Laudo de exame de RX de quadril ou bacia, realizado nos últimos 12 meses, descrevendo achatamento ou 
deformidade da cabeça femoral ou; 
b. Laudo de exame de TC ou RNM de quadril ou bacia, realizado nos últimos 04 anos, descrevendo achatamento ou 
deformidade da cabeça femoral. 
Casos com persistência de limitações após os 18 anos deverão ser enquadrados na CID da sequela pelo médico assistente. 

Sim 2 anos 

 
Doenças do aparelho geniturinário 

CID Requisitos Acompanhante Validade 

N18 Insuficiência Renal Crônica 1.Somente em tratamento de hemodiálise ou diálise peritoneal; 
2.Formulário de Solicitação emitido pela instituição onde realiza o tratamento. Sim 2 anos 

 
Algumas afecções originadas no período Neonatal 

CID Requisitos Acompanhante Validade 

4 Lesões ao nascer do sistema nervoso 
periférico 

Até 02 anos de idade: 
1. Formulário de Solicitação descrevendo a lesão neurológica e a limitação motora. Após 
02 anos de idade: 
1.Formulário de Solicitação descrevendo a lesão neurológica, a limitação motora e as limitações para as seguintes 
atividades: 
a.mobilidade; 
b. autocuidado / atividade da vida diária; 
2.Documentos / exames: 
a. Laudo de ENMG compatível ou; 
b. Relatório funcional emitido por fisioterapeuta ou terapeuta ocupacional. 

Não: 
unilateral 

Sim: 
bilateral 

2 anos 

 
Malformações congênitas, deformidades e anomalias cromossômicas 

CID Requisitos Acompanhante Validade 

Q00 Anencefalia e malformações 
similares 

1. Formulário de Solicitação descrevendo a malformação, alterações neurológicas e alterações do desenvolvimento 
neuropsicomotor. Sim 2 anos 

Q01 Encefalocele 

Somente para crianças com até 02 anos de idade. 
1.Formulário de Solicitação emitido por Neonatologista ou Pediatra descrevendo as alterações neurológicas existentes. 
2.Documentos / exames: 
a. Laudo de TC ou RNM de crânio. 
Casos de persistência das limitações após os 02 anos deverão ser enquadrados na CID da sequela pelo médico assistente. 

Sim 2 anos 

Q02 Microcefalia Até 02 anos de idade: Sim 4 anos 
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1.Formulário de Solicitação emitido por Neonatologista, Pediatra, Neurocirurgião ou Neuropediatra descrevendo perímetro 
cefálico abaixo de -2 desvios-padrão (Z-score) da tabela da OMS ou menor que o percentil 3% da tabela da OMS. 
2.Documentos / exames: 
a. Laudo de TC ou RNM de crânio. 
 
Após 02 anos de idade: 
1.Formulário de Solicitação descrevendo as alterações neurológicas, atraso persistente do desenvolvimento 
neuropsicomotor e as limitações para duas ou mais das seguintes atividades: 
a. aprendizagem e aplicação de conhecimento; 
b. comunicação; 
c. mobilidade; 
d. autocuidado / atividades de vida diária. 
2.Documentos / exames: 
a. Laudo de TC ou RNM de crânio 

Q03 Hidrocefalia congênita 

Até 02 anos de idade: 
1.Formulário de Solicitação emitido por Neonatologista, Pediatra, Neurocirurgião ou Neuropediatra descrevendo as 
alterações neurológicas existentes. 
2.Documentos / exames: 
a. laudo de TC ou RNM de crânio ou; 
b. laudo de USG 
transfontanela. Após 02 anos 
de idade: 
1.Formulário de Solicitação descrevendo as sequelas motoras ou cognitivas, atraso persistente do desenvolvimento 
neuropsicomotor, intervenções cirúrgicas e as limitações para duas ou mais das seguintes atividades: 
a. aprendizagem e aplicação de conhecimento; 
b. comunicação; 
c. mobilidade; 
d. autocuidado /atividades de vida diária. 
2.Documentos / exames: 
a. Laudo de TC ou RNM de crânio. 

Sim 4 anos 

Q05 Espinha bífida 

Até 02 anos de idade: 
1.Formulário de Solicitação emitido por Neonatologista, Neuropediatra, Neurologista ou Pediatra descrevendo o tipo de 
espinha bífida, seu nível, existência de hidrocefalia associada e as intervenções cirúrgicas realizadas; 
2.Documentos/exames: 
a.laudo de TC ou RM de coluna ou; 
b.laudo de USG 
fetal. Após 02 anos 
de idade: 
1.Formulário de Solicitação descrevendo as alterações neurológicas existentes, atraso persistente do desenvolvimento 
neuropsicomotor e limitação para duas ou mais das seguintes atividades: 
a. aprendizagem e aplicação de conhecimento; 
b. comunicação; 
c. mobilidade; 
d. autocuidado / atividades de vida diária. 
2.Documentos/exames: 
a. laudo de TC ou RM de coluna. 

Sim 4 anos 

Q65.0 Luxação congênita unilateral do quadril 

1.Formulário de Solicitação emitido por Neonatologista, Ortopedista ou Pediatra descrevendo as deformidades, 
tratamento e as limitações motoras existentes. 
2.Documentos / exames: 
a. Laudo de exame de RX de quadril ou bacia, realizado nos últimos 12 meses ou; 
b. Laudo de exame de TC ou RNM de quadril ou bacia, realizado nos últimos 04 anos ou; 
c. Laudo de exame de USG das articulações coxofemorais (para crianças de até 1 ano). 

Não 2 anos 

Q65.1 Luxação congênita bilateral do quadril 

1.Formulário de Solicitação emitido por Neonatologista, Ortopedista ou Pediatra descrevendo as deformidades, 
tratamento e as limitações motoras existentes. 
2.Documentos / exames: 
a. Laudo de exame de RX de quadril ou bacia, realizado nos últimos 12 meses ou; 
b. Laudo de exame de TC ou RNM de quadril ou bacia, realizado nos últimos 04 anos ou 

Não 2 anos 
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c. Laudo de exame de USG das articulações coxofemorais (para crianças de até 1 ano). 

Q66 Deformidades congênitas do pé 

Somente para deformidades com alteração grave de marcha. 
 
Até 04 anos de idade. 
1.Formulário de Solicitação emitido por Ortopedista ou Pediatra descrevendo as deformidades apresentadas e o 
tratamento atual. 
2.Documentos / exames: 
a. Laudo de exame de RX de pés, realizado nos últimos 12 meses. 

Sim 2 anos 

Após 04 anos de idade. 
1.Formulário de Solicitação emitido por Ortopedista descrevendo as deformidade apresentadas, as alterações motoras e as 
limitações para as seguintes atividades: 
a. mobilidade; 
b. atividades da vida diária / autocuidado. 
2.Documentos / exames: 
a. Laudo de exame de RX de pés e/ou tornozelos, realizado nos últimos 12 meses ou; 
b. Laudo de TC ou RNM de pés e/ou tornozelos, realizado nos últimos 04 anos. 

Não 4 anos 

Q71 Defeitos, por redução, do membro 
superior. 

1.Formulário de Solicitação descrevendo o membro comprometido, as deformidades apresentadas e as limitações para as 
seguintes atividades: 
a. mobilidade; 
b. atividades da vida diária / autocuidado. 
2.Documentos / exames: 
a. Laudo de exame de RX, TC ou RNM do membro comprometido. 

Não: 
unilateral 

Sim: 
bilateral 

4 anos 

Q72 Defeitos, por redução, do membro 
inferior. 

1.Formulário de Solicitação descrevendo o membro comprometido, as deformidades apresentadas e as limitações para as 
seguintes atividades: 
a. mobilidade; 
b. atividades da vida diária / autocuidado. 
2.Documentos / exames: 
a. Laudo de exame de RX, TC ou RNM do membro comprometido. 

Não: 
unilateral 

Sim: 
bilateral 

4 anos 

Q74.0 
Outras malformações congênitas dos 
membros superiores, inclusive da 
cintura escapular. 

1.Formulário de Solicitação descrevendo o membro comprometido, as deformidades apresentadas e as limitações para as 
seguintes atividades: 
a. mobilidade; 
b. atividades da vida diária / autocuidado. 
2.Documentos / exames: 
a. Laudo de exame de RX, TC ou RNM do membro comprometido. 

Não 4 anos 

Q74.2 
Outras malformações congênitas dos 
membros inferiores, inclusive da 
cintura pélvica. 

1.Formulário de Solicitação descrevendo o membro comprometido, as deformidades apresentadas e as limitações para as 
seguintes atividades: 
a. mobilidade; 
b. atividades da vida diária / autocuidado. 
2.Documentos / exames: 
a. Laudo de exame de RX, TC ou RNM do membro comprometido. 

Não 4 anos 

Q78.0 Osteogênese imperfecta 

1.Formulário de Solicitação descrevendo as alterações ósseas, deformidades e as limitações para as seguintes 
atividades: 
a. mobilidade; 
b. atividades da vida diária / autocuidado. 
2.Documentos / exames: 
a. Laudo de exame de RX, TC ou RNM descrevendo alterações ósseas compatíveis (osteopenia, múltiplas fraturas, osso curvo, 
coxa vara) 

Sim 4 anos 

Q87.1 
Síndromes com malformações 
congênitas associadas 
predominantemente com o nanismo 

Somente para Síndrome de Aarskog, Cockayne, de Lange, de Dubowitz, Noonan, Prader-Willi, Robinow-Silverman-Smitth, Russell-
Silver, Seckel, Smith-Lemli-Opitz. 
1.Formulário de Solicitação descrevendo a síndrome, as malformações associadas e as limitações para duas ou mais das seguintes 
atividades: 
a. aprendizagem e aplicação de conhecimento; 
b. comunicação; 
c. mobilidade; 
d. autocuidado / atividades da vida diária; 
e. convívio social. 

Não 
 

Sim: quando déficit 
cognitivo 

4 anos 
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Q87.2 
Síndromes com malformações 
congênitas afetando 
predominantemente os membros 

Somente para Síndrome de Holt-Oram, Klippel-Trenaunay-Weber, Rótula em unha ou Rubinstein-Taybi, Sirenomelia, 
Trombocitopenia com ausência de rádio. 
1.Formulário de Solicitação descrevendo a síndrome, as malformações associadas e as limitações para duas ou mais das seguintes 
atividades: 
a. aprendizagem e aplicação de conhecimento; 
b. comunicação; 
c. mobilidade; 
d. autocuidado / atividades da vida diária; 
e. convívio social. 

Não 
 

Sim: quando déficit 
cognitivo. 

4 anos 

Q87.4 Síndrome de Marfan 

Somente para casos com comprometimento motor grave 
1.Formulário de Solicitação emitido por Pediatra, Ortopedista ou Cardiologista descrevendo as malformações, alterações 
esqueléticas apresentadas e as limitações para duas ou mais das seguintes atividades: 
a. aprendizagem e aplicação de conhecimento; 
b. mobilidade; 
c. autocuidado / atividades da vida diária. 
3.Documentos / exames: 
a. Laudo de exame de RX, TC ou RNM do segmento comprometido. 

Não 4 anos 

Q87.5 
Síndromes com malformações 
congênitas com outras alterações do 
esqueleto 

1.Formulário de Solicitação descrevendo a síndrome, as malformações associadas e as limitações para duas ou mais das seguintes 
atividades: 
a. aprendizagem e aplicação de conhecimento; 
b. comunicação; 
c. mobilidade; 
d. autocuidado / atividades da vida diária; 
E. convívio social. 
2.Documentos / exames: 
a. Laudo de exame de RX, TC ou RNM do segmento comprometido. 

Sim 4 anos 

Q90 Síndrome de Down 

1.Formulário de Solicitação descrevendo as limitações para duas ou mais das seguintes atividades: 
a. aprendizagem e aplicação de conhecimento; 
b. comunicação; 
c. mobilidade; 
d. autocuidado / atividades da vida diária; 
e. convívio social. 
2.Documentos / exame: 
a. Laudo de exame de cariótipo. 

Sim 4 anos 

S14 Traumatismos de nervos e da medula 
espinhal ao nível cervical 

Nos casos de lesão de raiz nervosa cervical ou plexo braquial: 
1.Formulário de Solicitação emitido por Neurologista, Neurocirurgião, Fisiatra ou Ortopedista descrevendo as lesões e as 
limitações para as seguintes atividade: 
a. mobilidade; 
b. autocuidado / atividades de vida diária. 
2.Documentos / exames: 
a. Laudo de exame de ENMG compatível, realizado nos últimos 04 anos ou 
b. Laudo de exame de RNM de plexo braquial, realizada nos últimos 04 anos. Nos 
casos de lesão de medula cervical: 
1.Formulário de Solicitação emitido por Neurologista, Neurocirurgião, Fisiatra ou Ortopedista descrevendo a etiologia e as 
limitações para as seguintes atividade: 
a. mobilidade; 
b. autocuidado / atividades de vida diária. 
2.Documentos / exames: 
a. Laudo de exame de TC ou RNM de coluna cervical, realizados nos últimos 04 anos. 

Não: 
limitação unilateral 

 
Sim: 

limitação 
bilateral 

4 anos 

S82.1 Fratura da extremidade proximal da 
tíbia 

Somente quando realizado procedimento cirúrgico e em uso atual de fixador externo. 
1.Formulário de Solicitação emitido por ortopedista descrevendo a fratura e o uso atual de fixador externo; 
2.Resumo de alta hospitalar; 
3.Laudo de exame de RX, TC ou RNM do membro comprometido, realizados nos últimos 12 meses. 
Casos de persistência de limitações decorrentes de fraturas prévias deverão ser enquadrados na CID da sequela pelo médico 
assistente. 

Não 1 ano 

S82.2 Fratura da diáfise da tíbia Somente quando realizado procedimento cirúrgico e em uso atual de fixador externo. 
1. Formulário de Solicitação emitido por ortopedista descrevendo a fratura e o uso atual de fixador externo; Não 1 ano 
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2. Resumo de alta hospitalar; 
3. Laudo de exame de RX, TC ou RM do membro comprometido, realizados nos últimos 12 meses. 
Casos de persistência de limitações decorrentes de fraturas prévias deverão ser enquadrados na CID da sequela pelo médico 
assistente. 

S82.3 Fratura da extremidade distal da tíbia 

Somente quando realizado procedimento cirúrgico e em uso atual de fixador externo. 
1.Formulário de Solicitação emitido por ortopedista descrevendo a fratura e o uso atual de fixador externo; 
2.Resumo de alta hospitalar; 
3.Laudo de exame de RX, TC ou RM do membro comprometido, realizados nos últimos 12 meses. 
Casos de persistência de limitações decorrentes de fraturas prévias deverão ser enquadrados na CID da sequela pelo médico 
assistente. 

Não 1 ano 

S82.4 Fratura do perônio (fíbula) 

Somente quando realizado procedimento cirúrgico e em uso atual de fixador externo. 
1.Formulário de Solicitação emitido por ortopedista descrevendo a fratura e o uso atual de fixador externo; 
2.Resumo de alta hospitalar; 
3.Laudo de exame de RX, TC ou RM do membro comprometido, realizados nos últimos 12 meses. 
Casos de persistência de limitações decorrentes de fraturas prévias deverão ser enquadrados na CID da sequela pelo médico 
assistente. 

Não 1 ano 

S82.7 Fraturas múltiplas da perna 

Somente quando realizado procedimento cirúrgico, em uso atual de fixador externo. 
1.Formulário de Solicitação emitido por ortopedista descrevendo a fratura e o uso atual de fixador externo; 
2.Resumo de alta hospitalar; 
3.Laudo de exame de RX, TC ou RNM do membro comprometido, realizados nos últimos 12 meses. 
Casos de persistência de limitações decorrentes de fraturas prévias deverão ser enquadrados na CID da sequela pelo médico 
assistente. 

Não 1 ano 

 
Lesões, envenenamentos e algumas outras conseqüências de causas externas. 

CID Requisitos Acompanhante Validade 

T02.1 T02.4 T02.5 
T02.6 T02.7 

Fraturas envolvendo múltiplas regiões 
do corpo 

Somente até 1 ano após o trauma. 
1.Formulário de Solicitação emitido por Ortopedista descrevendo a gravidade e extensão da lesão e as limitações para as 
seguintes atividades: 
a. mobilidade; 
b. autocuidado / atividades da vida diária. 
2.Documentos / exames: 
a. laudo de exame de RX, TC ou RNM do segmento afetado ou 
b. resumo de alta hospitalar. 
Casos de persistência de limitações decorrentes de traumas prévios deverão ser enquadrados na CID da sequela pelo médico 
assistente. 

Não 1 ano 

T04.4 T04.7 Traumatismos por esmagamento 
envolvendo múltiplas regiões do corpo 

Somente até 1 ano após o trauma. 
1.Formulário de Solicitação emitido por Ortopedista descrevendo a gravidade e extensão da lesão e as limitações para as 
seguintes atividades: 
a. mobilidade; 
b. autocuidado / atividades da vida diária. 
2.Documentos / exames: 
a. laudo de exame de RX, TC ou RNM do segmento afetado ou 
b. resumo de alta hospitalar. 
 
Casos de persistência de limitações decorrentes de traumas prévios deverão ser enquadrados na CID da sequela pelo médico 
assistente. 

Não 1 ano 

T05 Amputações traumáticas envolvendo 
múltiplas regiões do corpo 

1.Somente para amputação de braço, antebraço, perna e coxa. 
2.Formulário de Solicitação descrevendo a etiologia da amputação, localização, nível e as limitações para as seguintes 
atividades: 
a. mobilidade; 
b. autocuidado / atividades da vida diária. 
2.Documentos / exames: 
a. laudo de exame de RX, TC ou RNM dos membros afetados ou; 
b. resumo de alta hospitalar. 

Sim 4 anos 

T11.6 Amputação traumática de membro 
superior, nível não especificado. 

1.Somente para amputação completa de 3 ou mais quirodáctilos ou amputação de 1° e/ou 2° quirodáctilos, se houver perda 
de função de pinça. Não 4 anos 
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2.Formulário de Solicitação descrevendo a etiologia da amputação, localização, nível e as limitações para as seguintes 
atividades: 
a. mobilidade; 
b. autocuidado / atividades da vida diária. 
2.Documentos / exames: 
a. laudo de exame de RX, TC ou RNM do membro afetado ou; 
b. resumo de alta hospitalar. 

T13.6 
Amputação traumática de 
membro inferior, nível não 
especificado. 

1.Somente para amputação completa de 3 ou mais pododáctilos ou amputação completa de hálux. 
2.Formulário de Solicitação descrevendo a etiologia da amputação, localização, nível e as limitações para as seguintes 
atividades: 
a. mobilidade; 
b. autocuidado / atividades da vida diária. 
2.Documentos / exames: 
a. laudo de exame de RX, TC ou RNM do membro afetado ou; 
b. resumo de alta hospitalar. 

Não 4 anos 

T20.3 Queimadura de terceiro grau da 
cabeça e do pescoço 

1.Somente para queimadura de 3º grau 
2.Formulário de Solicitação emitido por Cirurgião Plástico especificando o grau e a extensão da lesão, a sequela e 
descrevendo as limitações para duas ou mais das seguintes atividades: 
a. mobilidade; 
b. autocuidado / atividade de vida diária e 
c. convívio social. 
3.Documentos / exames: 
a. resumo de alta hospitalar. 

Não 4 anos 

T20.7 Corrosão de terceiro grau da cabeça e 
do pescoço 

1.Somente para queimadura de 3º grau 
2.Formulário de Solicitação emitido por Cirurgião Plástico especificando o grau e a extensão da lesão, a sequela e 
descrevendo as limitações para duas ou mais das seguintes atividades: 
a. mobilidade; 
b. autocuidado / atividade de vida diária e 
c. convívio social. 
3. Documentos / exames: 
a.resumo de alta 
hospitalar. 

Não 4 anos 

T21.3 Queimadura de terceiro grau do tronco 

1.Somente para queimadura de 3º grau 
2.Formulário de Solicitação emitido por Cirurgião Plástico especificando o grau e a extensão da lesão, a sequela e 
descrevendo as limitações para duas ou mais das seguintes atividades: 
a. mobilidade; 
b. autocuidado / atividade de vida diária e 
c. convívio social. 
3.Documentos / exames: 
a. resumo de alta hospitalar. 

Não 4 anos 

T21.7 Corrosão de terceiro grau do tronco 

1.Somente para queimadura de 3º grau 
2.Formulário de Solicitação emitido por Cirurgião Plástico especificando o grau e a extensão da lesão, a sequela e 
descrevendo as limitações para duas ou mais das seguintes atividades: 
a. mobilidade; 
b. autocuidado / atividade de vida diária e 
c. convívio social. 
3.Documentos / exames: 
a. resumo de alta hospitalar. 

Não 4 anos 

T22.3 
Queimadura de terceiro grau do 
ombro e de membro superior, exceto 
punho e mão. 

Somente para queimadura de 3º grau 
1.Formulário de Solicitação emitido por Cirurgião Plástico ou Ortopedista especificando o grau e a extensão da lesão, a sequela 
e descrevendo as limitações para duas ou mais das seguintes atividades: 
a. mobilidade; 
b. autocuidado / atividade de vida diária e 
c. convívio social. 
2.Documentos / exames: 
a. resumo de alta hospitalar. 

Não 4 anos 
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T22.7 
Corrosão de terceiro grau do 
ombro e de membro superior, 
exceto punho e mão. 

Somente para queimadura de 3º grau 
1.Formulário de Solicitação emitido por Cirurgião Plástico ou Ortopedista especificando o grau e a extensão da lesão, a sequela 
e descrevendo as limitações para duas ou mais das seguintes atividades: 
a. mobilidade; 
b. autocuidado / atividade de vida diária e 
c. convívio social. 
2. Documentos / exames 
a.resumo de alta hospitalar. 

Não 4 anos 

T23.3 Queimadura de terceiro grau do punho 
e da mão. 

1.Somente para queimadura de 3º grau 
2.Formulário de Solicitação emitido por Cirurgião Plástico ou Ortopedista especificando o grau e a extensão da lesão, a sequela 
e descrevendo as limitações para duas ou mais das seguintes atividades: 
a. mobilidade; 
b. autocuidado / atividade de vida diária e 
c. convívio social. 
3. Documentos / exames 
a.resumo de alta 
hospitalar. 

Não 4 anos 

T23.7 Corrosão de terceiro grau do punho e 
da mão. 

1.Somente para queimadura de 3º grau 
2.Formulário de Solicitação emitido por Cirurgião Plástico ou Ortopedita especificando o grau e a extensão da lesão, a sequela 
e descrevendo as limitações para duas ou mais das seguintes atividades: 
a. mobilidade; 
b. autocuidado / atividade de vida diária e 
c. convívio social. 
3.Documentos / exames: 
a. resumo de alta hospitalar. 

Não 4 anos 

T24.3 
Queimadura de terceiro grau do 
quadril e de membro inferior, exceto 
tornozelo e pé. 

1.Somente para queimadura de 3º grau 
2.Formulário de Solicitação emitido por Cirurgião Plástico ou Ortopedita especificando o grau e a extensão da lesão, a sequela 
e descrevendo as limitações para duas ou mais das seguintes atividades: 
a. mobilidade; 
b. autocuidado / atividade de vida diária e 
c. convívio social. 
3.Documentos / exames: 
a. resumo de alta hospitalar. 

Não 4 anos 

T24.7 
Corrosão de terceiro grau do 
quadril e de membro inferior, 
exceto tornozelo e pé. 

1.Somente para queimadura de 3º grau 
2.Formulário de Solicitação emitido por Cirurgião Plástico ou Ortopeditas especificando o grau e a extensão da lesão, a sequela 
e descrevendo as limitações para duas ou mais das seguintes atividades: 
a. mobilidade; 
b. autocuidado / atividade de vida diária e 
c. convívio social. 
3.Documentos / exames: 
a. resumo de alta hospitalar. 

Não 4 anos 

T25.3 Queimadura de terceiro grau do 
tornozelo e do pé 

1.Somente para queimadura de 3º grau 
2.Formulário de Solicitação emitido por Cirurgião Plástico ou Ortopedista especificando o grau e a extensão da lesão, a sequela 
e descrevendo as limitações para duas ou mais das seguintes atividades: 
a. mobilidade; 
b. autocuidado / atividade de vida diária e 
c. convívio social. 
3.Documentos / exames: 
a. resumo de alta hospitalar. 

Não 4 anos 

T25.7 Corrosão de terceiro grau do tornozelo 
e do pé 

1.Somente para queimadura de 3º grau 
2.Formulário de Solicitação emitido por Cirurgião Plástico ou Ortopedista especificando o grau e a extensão da lesão, a sequela 
e descrevendo as limitações para duas ou mais das seguintes atividades: 
a. mobilidade; 
b. autocuidado / atividade de vida diária e 
c. convívio social. 
3.Documentos / exames: 
a. resumo de alta hospitalar. 

Não 4 anos 
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T84 
Complicações de dispositivos 
protéticos, implantes e enxertos 
ortopédicos internos 

1.Formulário de Solicitação emitido por Ortopedista descrevendo segmento afetado, o tipo de complicação e as limitações para as 
seguintes atividades: 
a. mobilidade; 
b. autocuidado / atividade de vida diária. 
2.Documentos / exames: 
a. laudo de exame de RX do segmento afetado, realizado nos últimos 12 meses ou; 
b. laudo de exame de TC ou RNM do segmento afetado, realizado nos últimos 04 anos ou 
c. resumo de alta hospitalar. 

Não 2 anos 

T87 Complicações próprias de 
reimplante e amputação 

1.Formulário de Solicitação descrevendo segmento afetado, o tipo de complicação e as limitações para as seguintes 
atividades: 
a. mobilidade; 
b. autocuidado / atividade de vida diária. 
2.Documentos / exames: 
a. laudo de exame de RX do segmento afetado, realizado nos últimos 12 meses ou 
b. laudo de exame de TC ou RNM do segmento afetado, realizado nos últimos 04 anos ou 
c. resumo de alta hospitalar. 

Não 4 anos 

T90.5 Sequela de traumatismo 
intracraniano 

1.Formulário de Solicitação emitido por Neurologista ou Fisiatra ou Clínico Generalista descrevendo as alterações 
neurológicas e as limitações para duas ou mais das seguintes atividades: 
a. comunicação; 
b. autocuidado / atividades de vida diária; 
c. mobilidade e; 
d. relações e interação interpessoal. 
2.Documentos / exames: 
a. laudo de TC de crânio, realizado nos últimos 04 anos ou 
b. laudo de exame de RNM de crânio, realizado nos últimos 04 anos. 
3.Em casos de sequela cognitiva: 
a. Cópia de resultado de Mini-Mental ou equivalente, realizado nos últimos 12 meses ou 
b. Cópia de resultado de avaliação neuropsicológica, realizada nos últimos 12 meses. 
4.A descrição da limitação de atividades poderá estar detalhada no Formulário de Solicitação ou em Relatório Funcional emitido 
por Psicólogo, Terapeuta Ocupacional, Fisioterapeuta ou Fonoaudiólogo. 

Não 
 

Sim: quando houver 
comprometimento 
para deambulação 

(com força muscular 
menor ou igual a grau 

3 em membros 
inferiores) 

ou déficit cognitivo. 

2 anos 

T92.6 Sequela de esmagamento e amputação 
traumática de membro superior 

1.Somente para amputação completa de 3 ou mais quirodáctilos ou amputação de 1° e/ou 2° quirodáctilos, se houver perda 
de função de pinça. 
2.Formulário de Solicitação descrevendo a etiologia da amputação, localização, nível e as limitações para as seguintes 
atividades: 
a. mobilidade; 
b. autocuidado / atividades da vida diária. 
2.Documentos / exames: 
a. laudo de exame de RX, TC ou RNM do membro afetado ou; 
b. resumo de alta hospitalar. 

Não 4 anos 

T93.1 Sequela de fratura de fêmur 

1.Formulário de Solicitação descrevendo encurtamento de membro e as limitações para as seguintes atividades: 
a. mobilidade; 
b. autocuidado / atividades da vida diária. 
2.Laudo de Escanometria com diferença de comprimento entre membros ≥ 3cm. 

Não 4 anos 

T93.6 Sequela de esmagamento e amputação 
traumática de membro inferior 

1.Somente para amputação completa de 3 ou mais pododáctilos ou amputação completa de hálux. 
2.Formulário de Solicitação descrevendo a etiologia da amputação, localização, nível e as limitações para as seguintes 
atividades: 
a. mobilidade; 
b. autocuidado / atividades da vida diária. 
2.Documentos / exames: 
a. laudo de exame de RX, TC ou RNM do membro afetado ou 
b. resumo de alta hospitalar. 

Não 4 anos 

 
Fatores que influenciam o estado de saúde e o contato com os serviços de saúde 

CID Requisitos Acompanhante Validade 

Z89 Ausência adquirida de membros Em membros superiores: exceto casos de amputação de até 2 quirodáctilos e sem perda de função de pinça Em 
membros inferiores: exceto para casos de amputação de até 2 pododáctilos. 

Não 
 4 anos 
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1.Formulário de Solicitação descrevendo a etiologia da amputação, localização, nível e as limitações para as seguintes 
atividades: 
a. mobilidade; 
b. autocuidado / atividades da vida diária. 
2.Documentos / exames: 
a. laudo de exame de RX, TC ou RNM do membro afetado ou 
b. resumo de alta hospitalar. 

Sim: para amputação 
de ambos os membros 

inferiores acima do 
nível transmetatársico. 

Z 93.0 Traqueostomia 
1.Formulário de Solicitação descrevendo: 
a. ostomia Permanente e 
b. CID da doença de base. 

Não 2 anos 

Z 93.1 Gastrostomia 
1.Formulário de Solicitação descrevendo: 
a. ostomia Permanente e 
b. CID da doença de base. 

Não 2 anos 

Z 93.2 Ileostomia 
1.Formulário de Solicitação descrevendo: 
a. ostomia Permanente e 
b. CID da doença de base. 

Não 2 anos 

Z 93.3 Colostomia 
1.Formulário de Solicitação descrevendo: 
a. ostomia Permanente e 
b. CID da doença de base. 

Não 2 anos 

Z 93.4 Outros orifícios artificiais do trato 
gastrointestinal 

1.Formulário de Solicitação descrevendo: 
a. ostomia Permanente e 
b. CID da doença de base. 

Não 2 anos 

Z 93.5 Cistostomia 
1.Formulário de Solicitação descrevendo: 
a. ostomia Permanente e 
b. CID da doença de base. 

Não 2 anos 

 
Z 93.6 

Outros Orifícios artificiais do 
aparelho urinário: nefrostomia, 
ureterostomia, uretrostomia 

1.Formulário de Solicitação descrevendo: 
a. ostomia Permanente e 
b. CID da doença de base. 

Não 2 anos 

 
 
 

ESCALA DE AVALIAÇÃO DA FORÇA MUSCULAR 
MRC -MEDICAL RESEARCH COUNCIL 

0 Não se percebe nenhuma contração. 
1 Traço de contração, sem produção do movimento. 
2 Contração fraca, produzindo movimento com a eliminação da gravidade. 
3 Realiza movimento contra a gravidade, porém sem resistência adicional. 
4 Realiza movimento contra a resistência externa moderada e gravidade. 
5 É capaz de superar maior quantidade de resistência que o nível anterior. 
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CONCURSO PÚBLICO 
 

DECRETO Nº 606/22, de 16 de agosto de 2022 
 
 

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

 - O Edital de Abertura de Concurso Público nº 087/19, de 19/12/19, retificado pelas 
Publicações nº 001/19, de 20/11/19, nº 002/20, de 15/01/20 e nº 003/20, de 27/01/20, homologado através 
do Edital nº 051/20, retificado pela Publicação nº 004/20, de 14/07/20, e nº 075/21, de 30/09/20; 

-  As convocações procedidas pelos Editais nº 074/22, de 09/06/22, nº 089/22, de 14/07/22, nº 
094/22, de 19/07/22, nº 095/22, de 21/07/22, nº 101/22, de 01/08/22 e nº 102/22, de 01/08/22; 

- Constatação, pelo Serviço Médico do Município, de aptidão física e mental para o exercício 
do cargo; 

 
 
DECRETA: 
 
Art. 1º - NOMEAR, nos termos do art. 37, II, da Constituição Federal; art. 15, I, da Lei nº 4.451, 

de 25/01/2016 (Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Arapongas), para ocupar, em estágio 
probatório, o cargo público, conforme Anexo deste.              

 
Art. 2º - A POSSE ocorrerá no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias, contados a partir do 

primeiro dia útil subsequente à data de publicação oficial deste ato, conforme previsto no art. 21, do mesmo 
Estatuto, após análise e verificação da regularidade da documentação apresentada. 

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

contrário. 
 

Arapongas, 16 de agosto de 2022. 
 
 
 
 
 
 
 

GABRIEL ESPER DUARTE                                                                                       SÉRGIO ONOFRE DA SILVA 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO                                                                                PREFEITO           
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ANEXO 
(Decreto nº 606/22, de 16 de agosto de 2022) 

 
GRUPO PROFISSIONAL BÁSICO 1 – GPB1 

 
CARGO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 
CARGA HORÁRIA: 30h 
NÍVEL INICIAL: 2 
LOTAÇÃO: Secretaria Municipal de Saúde 

INSC. Nº                                NOME CLASSIF. CLASSE 
39459 ANDRÉIA MAIARA NOGUEIRA 135 C 

 
CARGO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 
CARGA HORÁRIA: 30h 
NÍVEL INICIAL: 2 
LOTAÇÃO: Secretaria Municipal de Educação 

INSC. Nº                                NOME CLASSIF. CLASSE 
60962 NOEMI MARTIN 122 B 
47808 PATRICIA GONÇALVES PEGO 124 C 
71078 ROSANGELA  MARTINS DE MIRANDA RAMOS 126 C 
44815 JULIANA NIERO CORDEIRO GOUVEA 127 C 
41195 KELI CRISTINA DUARTE 130 C 
66200 ZILDA MOURA DE SOUZA 132 C 
69872 JULIANA TRAJANO COMIN LIMA 134 D 
53350 LUIS CARLOS MELNICKI 137 C 
40616 SELMA KUHN 138 C 
39216 REBECA MASY SEVERINO GOUVEA 142 A 

 
CARGO: CONFEITEIRO 
CARGA HORÁRIA: 30h 
NÍVEL INICIAL: 48 
LOTAÇÃO: Secretaria Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional 

INSC. Nº                                NOME CLASSIF. CLASSE 
48251 ALINE DA SILVA 1 D 

 
CARGO: COZINHEIRO 
CARGA HORÁRIA: 30h 
NÍVEL INICIAL: 1 
LOTAÇÃO: Secretaria Municipal de Educação 

INSC. Nº                                NOME CLASSIF. CLASSE 
66881 ISABEL PINHEIRO ALMEIDA DE MATOS 44 C 
49779 MARLI CHINELLI 58 A 

 
GRUPO PROFISSIONAL BÁSICO 2 – GPB2 

 
CARGO: MOTORISTA II - (ÁREA: ÔNIBUS) 
CARGA HORÁRIA: 40h 
NÍVEL INICIAL: 14 
LOTAÇÃO: Secretaria Municipal de Educação 

INSC. Nº                                NOME CLASSIF. CLASSE 
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56682 LUCAS DE PAULA DIEGO 12 B 
44276 ALISON DIAS DE AGUIAR 13 D 
59498 LEANDRO RICOLDI 14 B 

 
GRUPO PROFISSIONAL MÉDIO – GPM 

 
CARGO: CUIDADOR 
CARGA HORÁRIA: 30h 
NÍVEL INICIAL: 25 
LOTAÇÃO: Secretaria Municipal de Educação 

INSC. Nº                                NOME CLASSIF. CLASSE 
43112 LARISSA GIOVANA NIETO SEBALDELI 97 B 
50805 GISELE DE SOUZA FURTADO GRACIANO 108 A 
64143 ROSANGELA CARRASCHI DE LIMA 112 B 
42018 DALVA LAURENTINO DE OLIVEIRA 113 A 
67399 ANA VERGINIA ATAIDE GASPAROTO FREITAS 117 A 
44358 NIVALDA LEITE PEREIRA 118 A 

 
CARGO: ORIENTADOR SOCIAL  
CARGA HORÁRIA: 40h 
NÍVEL INICIAL: 28 
LOTAÇÃO: Secretaria Municipal de Assistência Social 

INSC. Nº                                NOME CLASSIF. CLASSE 
71792 MILADY LEILA TRAVA 4 C 

 
CARGO: TÉCNICO EM VIGILÂNCIA SANITÁRIA  
CARGA HORÁRIA: 40h 
NÍVEL INICIAL: 63 
LOTAÇÃO: Secretaria Municipal de Saúde 

INSC. Nº                                NOME CLASSIF. CLASSE 
52092 FLÁVIA OLIVEIRA DE ARAÚJO 4 D 

 
GRUPO PROFISSIONAL SUPERIOR 1 – GPS1 

 
CARGO: ENFERMEIRO 
CARGA HORÁRIA: 40h 
NÍVEL INICIAL: 58 
LOTAÇÃO: Secretaria Municipal de Saúde 

INSC. Nº                                NOME CLASSIF. CLASSE 
46298 NAYLA LAIS FERREIRA MAZZETTO 11 B 

 
CARGO: TÉCNICO ESPORTIVO 
CARGA HORÁRIA: 20h 
NÍVEL INICIAL: 20 
LOTAÇÃO: Secretaria Municipal de Esporte 

INSC. Nº                                NOME CLASSIF. CLASSE 
41883 MURILO LUIZ BURIM 2 C 

 
GRUPO OCUPACIONAL MAGISTÉRIO 
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CARGO: PROFESSOR  
CARGA HORÁRIA: 20h 
NÍVEL INICIAL: 1 
LOTAÇÃO: Secretaria Municipal de Educação 

INSC. Nº                                NOME CLASSIF.  CLASSE 
73151 ESTELINA PEREIRA DE MELO CONCEIÇÃO 330 C 
41600 ADRIANA VIEIRA BAPTISTUCI 333 C 
59895 BIANCA BÁRBARA DA SILVA COSTA 335 C 
39257 THÂMELA CAROLINA SENA 336 C 
65017 THATIANA SANCHES SPERANDIO 337 C 
43355 MIRIAN DA SILVA COIMBRA 342 C 

 
CARGO: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA 
CARGA HORÁRIA: 20h 
NÍVEL INICIAL: 1 
LOTAÇÃO: Secretaria Municipal de Educação 

INSC. Nº                                NOME CLASSIF.  CLASSE 
43641 LUIZ AUGUSTO GUAPO 27 C 

 
CARGO: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL 
CARGA HORÁRIA: 30h 
NÍVEL INICIAL: 1 
LOTAÇÃO: Secretaria Municipal de Educação 

INSC. Nº                                NOME CLASSIF.  CLASSE 
44659 KARINA DA SILVA MOREIRA MONTEIRO 182 C 
47558 NARA ALINE STURARO MARQUES 193 C 
54205 BRUNA KAORI FUJII 194 C 
45574 BÁRBARA SPLENDOR CARNEIRO 196 C 
40054 JOANA DE FÁTIMA SILVA MENDES 200 B 
62337 GIOVANA CARDOSO ALVES 201 A 
53522 REGINALDO DE LIMA SILVA 205 C 
52505 MILLENA GIOVANA BATISTA 207 A 
70735 LUCAS GABRIEL DA MATA MAXIMO ALENCAR 209 C 
38725 JESSICA DE OLIVEIRA RODRIGUES PEREIRA 210 C 
55562 JULIANA NOBREGA DE LIMA 214 B 
73108 AMANDA CAROLINA DE OLIVEIRA 223 A 
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DECRETO Nº 618/22, DE 19 DE AGOSTO DE 2022 
 

Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Suplementar - 
Superávit Financeiro, 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 – 
Superávit Financeiro no valor de R$ 138.965,04 (cento e trinta e oito mil, novecentos e sessenta e cinco reais e quatro centavos). 

   
  07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SEMAS 

07.01 - Fundo Municipal de Assistência Social  
082440011.2.017/3.3.3.90.32.00 – Material, bem ou serviço para distribuição gratuita...............................................R$         5.000,00 
  Fonte de recurso 935 

07.02 - Fundo Municipal de Assistência Social     
082440012.2.018/3.4.4.90.52.00 - Equipamentos e material permanente...................................................................R$     112.000,00 
  Fonte de recurso 940 
  09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SAÚDE 
  09.02 - Fundo Municipal de Saúde 
103010021.2.050/3.4.4.90.52.00 - Equipamentos e material permanente...................................................................R$      21.965,04 
  Fonte de recurso 493 
 

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, o superávit financeiro do exercício de 2021 
das fontes de recursos abaixo especificados: 

 
FONTE DE RECURSO ESPECIFICAÇÃO VALOR 

935 Proteção Social Especial - Portaria MDS 113/15 5.000,00 
940 IGDbf - Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único - 

Portaria MDS 113/15 
112.000,00 

493 Investimento SUS - Rendimentos 21.965,04 
 
Art. 3º - Em decorrência da abertura de Crédito Adicional Suplementar constante do artigo 1º, com recursos 

provenientes de superávit financeiro constante do artigo 2º do presente decreto, serão compatibilizadas o montante das despesas 
e parte das metas físicas programadas para o exercício de 2022 nas ações orçamentárias estabelecidas 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 o n° 101/00. 
 

Art. 4º - Face abertura de Crédito Adicional Suplementar a que se refere o art. 1º, com recursos provenientes de 
superávit financeiro constante do artigo 2º e em razão dos ajustes efetuados através do artigo 3º do presente decreto, 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 o n° 101/00. 

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

Arapongas, 19 de agosto de 2022. 
 
 
  
 
 
 
 

JULIANO RAMPINELLI BERALDI 
Secretário Municipal de Planejamento e Orçamento 

SERGIO ONOFRE DA SILVA 
Prefeito 
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DECRETO Nº 630/22, DE 22 DE AGOSTO 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$ 51.350,00 (cinquenta e um mil e trezentos e cinquenta reais), 
   
  04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO – SEMAD 

04.01 - Manutenção dos Serviços da Secretaria Municipal de Administração 
041220002.2.010/3.4.4.90.52.00 - Equipamentos e material permanente...................................................................R$       20.530,00 
  Fonte de recurso 441 
  06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO – SESTRAN 
  06.01 - Manutenção dos Serviços da Secretaria Municipal de Segurança Pública e Transito 
061810003.1.018/3.4.4.90.52.00 - Equipamentos e material permanente...................................................................R$       30.820,00 
  Fonte de recurso 441 
   
   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 
42419990101 Outras transferências de recursos da união / Emendas Individuais 

Impositivas - transferência especial - (Inciso I do Art. 166-A da E.C. 
105/2019) 40560003 Pedro Lupion 

441 

 
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, 22 de agosto de 2022. 

 
 
 
 
 
 
 

JULIANO RAMPINELLI BERALDI                       
Secretário Municipal de Planejamento e Orçamento 

SERGIO ONOFRE DA SILVA 
Prefeito 

 
 SERGIO ONOFRE DA SILVA 

Prefeito 
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PROCESSO SELETIVO DE ESTAGIÁRIOS 

EDITAL Nº 108/22, DE 17 DE AGOSTO DE 2022 
 

A Prefeitura do Município de Arapongas, tendo em vista o Processo Seletivo de 
Estagiários, realizado através do Edital nº. 039/22, de 16/03/2022 e homologado pelo Edital nº. 064/22, 
de 11/05/2022 e considerando: 

- o contido no Edital nº 100/22, de 01/08/2022. 
 

 
TORNA PÚBLICO: 
Art. 1° - Que a candidata, abaixo relacionada, fica eliminada 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, 17 de agosto de 2022. 
 
 
 
           GABRIEL ESPER DUARTE                                                                    SÉRGIO ONOFRE DA SILVA  
Secretário Municipal de Administração                                                                    Prefeito  

CLASSIFICAÇÃO NOME MOTIVO 
1 RAFAELA BELANSON AZEVEDO Não atendimento a convocação 
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PROCESSO SELETIVO DE ESTAGIÁRIOS 

EDITAL Nº 109/22, DE 17 DE AGOSTO DE 2022 
 

A Prefeitura do Município de Arapongas, convoca candidatos (a)s  classificados (a)s  no 
Processo Seletivo de Estagiários, aberto pelo Edital nº. 039/22, de 16/03/2022 e homologado pelo Edital nº. 
064/22, de 11/05/2022: 

- o contido no edital nº 108/22, de 17 de agosto de 2022, de não atendimento a convocação 
da candidata Rafaela Belanson Azevedo. 

 
Art. 1º - FICA CONVOCADO(A),  o(a) candidato(a) classificado(a)  no Processo Seletivo de 

Estagiários, aberto pelo Edital nº. 039/22, de 16/03/2022 e homologado pelo Edital nº. 064/22, de 
11/05/2022, constante no ANEXO I, para comparecer 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 039/22. 

Art. 2º - O não atendimento quanto ao contido no item 8.4, do Edital nº 039/22, 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 039/22. 

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, 17 de agosto de 2022. 

 
 

GABRIEL ESPER DUARTE 
Secretário Municipal de Administração 

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA 
Prefeito  

 
 
 
 
 
 

 
ANEXO I 

(Edital nº 109/22, de 17/08/2022) 
 
CURSO: DIREITO -  CARGA HORÁRIA 20H 
CANDIDATOS GERAL 

NOME CLASSIFICAÇÃO 
EMANUEL CORTEZ ZANATTA 2 
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Página 1 de 1 
 

  

PPRREEFFEEIITTUURRAA  DDOO  MMUUNNIICCÍÍPPIIOO  DDEE  AARRAAPPOONNGGAASS 
Estado do Paraná 

 

                         
 
 
 

 
 
 

ERRATA 
PORTARIA Nº. 367/22, DE 15 DE AGOSTO DE 2022 

 
 

 Onde se lê: 
 

20008/22 119976/1 Lucia Gomes de Oliveira Bergamo Filha  13.06.22 a 
27.06.22 EDUCAÇÃO 

 
 

 
Leia-se: 
 

 

20008/22 112976/1 Lucia Gomes de Oliveira Bergamo Filha  13.06.22 a 
27.06.22 EDUCAÇÃO 

 

  
Arapongas, 22 de agosto de 2022. 

 
 
 
 
 
 
 

GABRIEL ESPER DUARTE 
Secretário Municipal de Administração 
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MUNICÍPIO DE ARAPONGAS 
Estado do Paraná 
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TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 

 

O Prefeito do Municipio de Arapongas, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, nos termos do art. 43, Vl, da Lei no. 8666/93, de 21 de 
junho de 1993, e suas alterações, HOMOLOGA o procedimento licitatório, atestando a legalidade de todo o processo referente à(ao) Pregão 
Eletrônico n°. 64/2022 - Processo Administrativo n°. 123/2022, que tem por objeto o(a) Registro de Preços para a aquisição de aparelhos 
eletroeletrônicos e eletrodomésticos, em atendimento a diversas Secretarias., ADJUDICADO à(s) empresa(s) abaixo: 

 
 

ITALO ANDRE FERREIRA DA CRUZ - ME 
 Produto Qtde Valor Unitário Valor Total 

1 APARELHO DE TELEFONE FIXO COM FIO, COM AS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: 
MODOS DE DISCAGEM TOM E PULSO; MODO: TOM E PULSO; MÍNIMO DE 3 
TIPOS DE VOLUMES E 3 MEMÓRIAS DE DISCAGEM RÁPIDA; 
TECLAS: MUTE, PAUSE, REDIAL E FLASH; COMPATÍVEL COM CENTRAIS 
PÚBLICAS E PABX. HOMOLOGADO PELA ANATEL. GARANTIA MÍNIMA: 3 MESES. 
COR: PRETO 

158 R$54,99 R$8.688,42 

24 O TERMINAL INTELIGENTE TI 830 I . É COMPATÍVEL COM O SISTEMA DE RAMAL 
VIRTUAL .POSSUI SISTEMA DE TRANFERENCIA ENTRE PABX E CENTRAL CPA 
POSSUI UM CONJUNTO DE TECLAS PROGRAMÁVEIS PELO USUÁRIO, QUE TERÁ 
RÁPIDO ACESSO A RAMAIS, LINHAS E A VÁRIAS FACILIDADES QUE A CENTRAL 
ELEFÔNICA OFERECE. GANCHO ÓPTICO COM SENSOR INFRAVERMELHO » 
VIVA-VOZ E ACESSO RÁPIDO AOS RAMAIS » HEADSET COM CONEXÃO 
DEDICADA (RJ9) 
» TECLAS PARA AJUSTES DO VOLUME DE ÁUDIO » TECLAS PARA NAVEGAÇÃO 
NO DISPLAY » 10 TECLAS PROGRAMÁVEIS COM SINALIZAÇÃO ATRAVÉS DE 
LEDS » TECLA FLASH, REDISCAR, CHAMADAS, AGENDA, APAGAR E + OPÇÕES » 
TECLA CAPTURAR CHAMADA PROGRAMÁVEL » TECLA COM SINALIZAÇÃO (LED) 
PARA HEADSET, VIVA-VOZ, MUDO E RECHAMADA » TECLA PARA 
CONFIGURAÇÃO DA DISA » BLOQUEIO DE TECLADO PARA LIMPEZA DO 
TERMINAL » AVISOS 
SONOROS (BIPS) DE ALERTA » REGISTRO E CONSULTA DE CHAMADAS 
ATENDIDAS, NÃO ATENDIDAS E ORIGINADAS » ATUALIZAÇÃO VIA PEN DRIVE 
ATRAVÉS DAS CENTRAIS CONECTA MAIS E MODULARE MAIS » 100 POSIÇÕES 
NA AGENDA 
» DISPLAY GRÁFICO DE 128 = 32 PIXELS » 

6 R$840,00 R$5.040,00 

 Total do Fornecedor: R$13.728,42 
VA OTTONI EQUIPAMENTOS ME 
 Produto Qtde Valor Unitário Valor Total 

12 FOGÃO À GÁS, TIPO DOMÉSTICO, COM 4 BOCAS, MESA INOX SOBREPOSTA, 
TAMPA EM VIDRO TEMPERADO, COR BRANCA, COM ACENDIMENTO 
AUTOMÁTICO NOS QUEIMADORES E NO FORNO, QUEIMADORES EM ALUMÍNIO 
COM CAPA ESMALTADA, GRADES DA MESA REMOVÍVEIS EM AÇO COM 
TRATAMENTO ANTICORROSIVO, BOTÕES REMOVÍVEIS COM NO MÍNIMO 
QUATRO NÍVEIS DE TEMPERATURA, COM INDICAÇÃO DAS BOCAS NO PAINEL, 
FORNO EM MATERIAL AUTOLIMPANTE, PORTA DO FORNO COM JANELA DE 
VIDRO TEMPERADO, PORTA DO FORNO COM SISTEMA DE MOLAS QUE 
PERMITEM ABERTURA PARCIAL, BIVOLT, COM VALVULA DE SEGURANÇA NO 
FORNO, PUXADORES DO FORNO EM METAL, FORNO COM NO MÍNIMO 01 
PRATELEIRA EM AÇO INOXIDÂVEL, CAPACIDADE MÍNIMA DO FORNO 58 LITROS, 
SUPORTE MÍNIMO DE 8 KG NAS PRATELEIRAS DO FORNO, COM PÉS 
METÁLICOS, ALTURA MÍNIMA DOS PÉS 05 CM. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. 
ACOMPANHA MANUAL DE INSTRUÇÕES. NORMAS TÉCNICAS SELO INMETRO, 
CATEGORIA A. 

31 R$923,00 R$28.613,00 

 Total do Fornecedor: R$28.613,00 
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MUNICÍPIO DE ARAPONGAS 
Estado do Paraná 

Rua Garças, 750 - CEP 86700-285 
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SHOPBARÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 
 Produto Qtde Valor Unitário Valor Total 

30 Ventilador de parede. Na cor preta, com grade, material/composição: aço cromado cl 
tratamento Anti Ferrugem, inclui dimmer, área de ventilação mínima de 40m2, com 
inclinação, 3 hélices em polipropileno natural, voltagem 110VoIts, potência mínima de 
140kW/h, dimensões aproximadas do produto (cm) - AxLxP: 52X27X52, peso 
aproximado: Skg, garantia de 24 meses.. 

304 R$217,00 R$65.968,00 

 Total do Fornecedor: R$65.968,00 
MASTER ELETRODOMESTICO EIRELI 

 Produto Qtde Valor Unitário Valor Total 
5 BEBEDOURO DE COLUNA INDUSTRIAL 25 LITROS EM AÇO INOX. APARADOR 

FRONTAL DE ÁGUA; FILTRO; 2 TORNEIRAS (ÁGUA GELADA E NATURAL), 
VOLTAGEM: 127V. REGULAGEM DE TEMPERATURA. GARANTIA MÍNIMA DE 12 
MESES. 

15 R$1.422,97 R$21.344,55 

19 LAVADORA DE ROUPAS, CAPACIDADE DE 15KG, COR BRANCA, 110V/220V, 
AUTOMÁTICA: ABERTURA SUPERIOR, ALTA EFICIÊNCIA, SELO PROCEL A, 
POSSUI SISTEMA TOTALMENTE AUTOMÁTICO, LAVA, ENXÁGUA E CENTRÍFUGA 
ATÉ 15 KG DE ROUPA. POSSUI NO MÍNIMO 3 NÍVEIS DE ÁGUA E NO MÍNIMO DE 
10 PROGRAMAS DE LAVAGEM, DISPENSER PARA SABÃO, ALVEJANTE E 
AMACIANTE. FUNÇÃO TURBO PARA LAVAGEM E SECAGEM, DUPLO ENXAGUE, 
CENTRIFUGAÇÃO, SISTEMA DE LAVAGEM POR TURBOAGITAÇÃO, FILTRO PARA 
FIAPOS NO AGITADOR CENTRAL, PÉS REGULÁVEIS, SELO PROCEL 
CLASSIFICAÇÃO A PELO INMETRO. GARANTIA MINIMA DE 12 MESES. 

10 R$2.015,00 R$20.150,00 

27 REFRIGERADOR GELADEIRA. Geladeira tipo doméstica, capacidade mínima de 300 
litros, frost free duplex, cor branca, prateleira no congelador removível, classe A em 
consumo de energia, porta reversível, capacidade mínima total de armazenamento: 300 
litros, classificação de consumo: Selo Procel, recipiente para guardar gelo, prateleiras 
na porta, iluminação interna, gavetão de legumes, porta garrafas: capacidade mínima 
para 4, porta latas: capacidade mínima para 6, degelo do freezer automático, controle 
de temperatura do refrigerador: painel de controle interno, pés com rodas niveladoras, 
prateleiras/cestos, temperatura uniforme, tensão 110/220 volts, tamanho aproximado: A 
1,70m X L61,6cm X P69,1cm - Peso (kg) aproximado de 53 kg, garantia de 12 meses. 

10 R$2.720,00 R$27.200,00 

 Total do Fornecedor: R$68.694,55 
META COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI 

 Produto Qtde Valor Unitário Valor Total 
25 PALETES DE PLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA COM ADITIVO UV, EM MATERIAL 

PP (POLIPROPILENO) ATÓXICO, FACE VAZADA, COM DUAS ENTRADAS E TR-ES 
RUNNERS, SEM EMENDAS OU SOLDAS. CARGA ESTÁTICA MÍNIMA DE 3000 KG E 
CARGA DINÂMICA 1600 KG. MEDIDAS APROXIMADAS: 1,20 X 1,00 X 0,15 (COMP/ 
LARG/ALT) COR: PRETA 

80 R$155,00 R$12.400,00 

 Total do Fornecedor: R$12.400,00 
METALURGICA VEGEL LTDA. 

 Produto Qtde Valor Unitário Valor Total 
10 ESTANTE EM AÇO DESMONTÁVEL, 06 PRATELEIRAS COM 40 REGULAGENS DE 

ALTURA, DOBRAS DUPLAS NAS LATERAIS E TRIPLAS NAS PARTES FRONTAIS E 
POSTERIORES, 04 COLUNAS EM PERFIL L, CHAPA 24, PINTURA EPÓXI, 
MEDINDO APROXIMADAMENTE 1,98X1,05X0,33. 

263 R$310,00 R$81.530,00 

11 ESTANTE EM AÇO DESMONTÁVEL, 06 PRATELEIRAS COM 40 REGULAGENS DE 
ALTURA, DOBRAS DUPLAS NAS LATERAIS E TRIPLAS NAS PARTES FRONTAIS E 
POSTERIORES, 04 COLUNAS EM PERFIL L, CHAPA 24, PINTURA EPÓXI, 
MEDINDO APROXIMADAMENTE 1,98X1,05X0,33. 

87 R$310,00 R$26.970,00 

 Total do Fornecedor: R$108.500,00 
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JEAN C. V. FERREIRA & CIA LTDA 
 Produto Qtde Valor Unitário Valor Total 

6 BEBEDOURO DE MESA PARA GALÃO DE 20L 
REFRIGERAÇÃO: COMPRESSOR 
TEMPERATURA DA ÁGUA: NATURAL / GELADA, CONTENDO DUAS TORNEIRAS 
CAPACIDADE MÍNIMA DO RESERVATÓRIO DE 2L 
BIVOLT 
ACABAMENTO: PLÁSTICO BRANCO 
RESERVATÓRIO DE ÁGUA VEDADO, PARA GARANTIR A QUALIDADE DA ÁGUA 
DO GARRAFÃO 
REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSOR 
GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES 
INSTALAÇÃO INCLUSA. 

37 R$409,00 R$15.133,00 

17 GELADEIRA FROST FREE 
GELADEIRA COM REFRIGERADOR FROST FREE DUPLEX, COM CAPACIDADE 
LÍQUIDA MÍNIMA DE 300L, FREEZER COM CAPACIDADE LÍCTUIDA MÍNIMA DE 
100L. VOLTAGEM 127V. EFICIÊNCIA ENERGÉTICA CLASSE A. MEDIDAS 
APROXIMADAS: LARGURA MÍNIMA SOCM; ALTURA MÍNIMA 1,50CM; 
PROFUNDIDADE MÍNIMA DE 60CM. NO MÍNIMO 03 MESES DE GARANTIA. 
COR: BRANCA 

24 R$2.690,00 R$64.560,00 

18 GELADEIRA FROST FREE 
GELADEIRA COM REFRIGERADOR FROST FREE DUPLEX, COM CAPACIDADE 
LÍQUIDA MÍNIMA DE 300L, FREEZER COM CAPACIDADE LÍQUIDA MÍNIMA DE 
100L. VOLTAGEM 127V. EFICIÊNCIA ENERGÉTICA CLASSE A. MEDIDAS 
APROXIMADAS: LARGURA MÍNIMA SOCM; ALTURA MÍNIMA 1,50CM; 
PROFUNDIDADE MÍNIMA DE 60CM. NO MÍNIMO 03 MESES DE GARANTIA. 
COR: BRANCA 

7 R$2.690,00 R$18.830,00 

26 PURIFICADOR DE ÁGUA. ECOCOMPRESSOR: COM GÁS R134A QUE NÃO 
AGRIDE O MEIO AMBIENTE. ÁGUA FILTRADA SEM ENERGIA. REFIL GIROU 
TROCOU: TROQUE SEM FECHAR O REGISTRO. REFIL BACTERIOSTÁTICO: 
CONTROLA A PROLIFERAÇÃO DE BACTÉRIAS. ELIMINA ODORES, ELIMINA 
SABORES. RETÉM MICROPARTÍCULAS PRESENTES NA ÁGUA. SERPENTINA 
EXTERNA. NANOTECNOLOGIA: INIBE A PROLIFERAÇÃO DE MICRO- 
ORGANISMOS. BANDEJA REMOVÍVEL: PARA ESVAZIAR OU HIGIENIZAR. 
GABINETE COM PROTEÇÃO UV. PÉS ANTIDERRAPANTES. BOIA DE CONTROLE 
DE NÍVEL DE ÁGUA. 

10 R$629,00 R$6.290,00 

 Total do Fornecedor: R$104.813,00 
BRUDERTEC INFORMÂTICA E SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA 
 Produto Qtde Valor Unitário Valor Total 

2 APARELHO DE TELEFONE SEM FIO COM IDENTIFICADOR DE CHAMADA, COM 
AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES: DETECÇÃO AUTOMÁTICA DE SISTEMA (DTMF/ 
FSK); FREQUÊNCIA DE 2,4 GHZ, DISPLAY LCD LUMINOSO; MODO: TOM E PULSO; 
TECLAS: MUTE, PAUSE, REDIAL E FLASH; VIVA-VOZ; ALIMENTAÇÃO: BATERIA 
RECARREGÁVEL; COMPATÍVEL COM CENTRAIS PÚBLICAS E PABX; AUTONOMIA 
MÍNIMA DE 10 HORAS EM CONVERSAÇÃO; CAMPAINHA: MÍNIMO DE 4 TIPOS DE 
CAMPAINHA, MAIS DESLIGADA E COM 3 OPÇOES DE VOLUME; VOLTAGEM: 
BIVOLT; CHAMADAS IDENTIFICADAS: MÍNIMO DE 30 ÚLTIMAS CHAMADAS; 
AGENDA: MÍNIMO DE 30 NOMES E NÚMEROS; REDISCAGEM: 5 ÚLTIMOS 
NÚMEROS; BLOQUEIO DE TECLADO E DE CHAMADAS. HOMOLOGADO PELA 
ANATEL. GARANTIA MÍNIMA: 03 MESES. COR: PRETO 

88 R$115,00 R$10.120,00 

 Total do Fornecedor: R$10.120,00 
MP IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO, PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELI 
 Produto Qtde Valor Unitário Valor Total 

28 SMART TV LED 50" ULTRA HD 4K 
 
COM NO MINIMO 3 ENTRADAS HDMI; 
2 (DUAS) ENTRADAS USB; 
1 (UMA) ENTRADA DE REDE; 
ENTRADA HDMI ARC 
OBS: DEVE SER FORNECIDO SUPORTE PARA FIXAÇÃO NA PAREDE 

4 R$2.638,00 R$10.552,00 

 Total do Fornecedor: R$10.552,00 
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FACE ATTIVITA COMMERCIALE LTDA 

 Produto Qtde Valor Unitário Valor Total 
13 FREEZER HORIZONTAL, CAPACIDADE MÍNIMA DE 293L, COR BRANCA, 01 

PORTA, VOLTAGEM 110/220 V; TEMPERATURA MÍNIMA E MÁXIMA 
APROXIMADAS: DE -18º ATÉ -25º, CONGELAMENTO RÁPIDO, DRENO FRONTAL, 
PÉS COM RODÍZIOS; TERMOSTATO: PERMITE REGULAGEM DE TEMPERATURA, 
COM CHAVE PARA TRAVAR A PORTA. SELO PROCEL CLASSIFICAÇÃO A, 
GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. 

35 R$2.289,80 R$80.143,00 

 Total do Fornecedor: R$80.143,00 
GMX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 

 Produto Qtde Valor Unitário Valor Total 
4 BATEDEIRA PLANETÁRIA,TIGELA EM AÇO INOX COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 4 

LITROS; COM NO MÍNIMO 8 VELOCIDADES, COM ACABAMENTO DA FACE 
FRONTAL EM AÇO INOX OU ALUMÍNIO FUNDIDO E TIGELA DE PLÃSTICO OU 
AÇO INOXIDÁVEL, COM CAPACIDADE PARA ATÉ 4 LITROS, DEVE CONTAR COM 
NO MÍNIMO TRÊS BATEDORES, PARA MASSAS LEVES, MÉDIAS E PESADAS; 
TIGELA E BATEDORES DESMONTÁVEIS; FUNÇÃO INÍCIO SUAVE; 
PREFERENCIALMENTE PÉS ANTIDESLIZANTES; POTÊNCIA MÍNIMA DE 
450WATS; 110V, 220V OU BIVOLT, FABRICADA SEGUNDO AS NORMATIVAS 
VIGENTES EXPEDIDAS PELO INMETRO. 
GARANTIA MÍNIMA: 3 MESES. 
COR: BRANCO 

60 R$380,00 R$22.800,00 

20 LIQUIDIFICADOR 1200 W, COR PRETO, NÚMERO DE VELOCIDADES 12 
VELOCIDADES MÍNIMO, PULSAR SIM, RECURSOS E FUNÇÓES DO 
LIQUIDIFICADOR AUTO-LIMPEZA, TRITURAR GELO, FILTRO , CAPACIDADE 
MÁXIMA DO COPO 3L, MATERIAL DO COPO : PLÁSTICO RESISTENTE, 
ESPECIFICAÇÔES TÉCNICAS: TENSÃO / VOLTAGEM 127V OU 220V, POTÊNCIA 
MÍNIMO DE 1400W, QUANTIDADE MÍNIMA DE LÂMINAS:6 LÂMINAS. 

7 R$174,96 R$1.224,72 

22 Microondas 30L - Linha Branca - (MI) 33 R$580,00 R$19.140,00 
 Total do Fornecedor: R$43.164,72 
CH3 COMERCIO E NEGOCIOS LTDA 
 Produto Qtde Valor Unitário Valor Total 

3 | APARELHO DE TELEVISÃO, SMART TV 43" 4K 13 R$1.800,00 R$23.400,00 
 Total do Fornecedor: R$23.400,00 
BSH REFRIGERAÇÃO EIRELI 
 Produto Qtde Valor Unitário Valor Total 

14 FREEZER HORIZONTAL, CAPACIDADE MÍNIMA DE 293L, COR BRANCA, 01 
PORTA, VOLTAGEM 110/220 V; TEMPERATURA MÍNIMA E MÁXIMA 
APROXIMADAS: DE -18º ATÉ -25º, CONGELAMENTO RÁPIDO, DRENO FRONTAL, 
PÉS COM RODÍZIOS; TERMOSTATO: PERMITE REGULAGEM DE TEMPERATURA, 
COM CHAVE PARA TRAVAR A PORTA. SELO PROCEL CLASSIFICAÇÃO A, 
GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. 

11 R$2.300,00 R$25.300,00 

 Total do Fornecedor: R$25.300,00 
 
 

Valor Total do Pregão Eletrônico: R$ 595.396,69 (quinhentos e noventa e cinco mil, trezentos e noventa e seis reais e sessenta e nove centavos). 
 

Arapongas, 23 de agosto de 2022. 
 
 
 
 

Sergio Onofre da Silva  
Prefeito 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGAS 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE 

Campeonato Master de Futebol de Arapongas 
2022 

 
Secretaria Municipal de Esporte  

Av. Maracanã, 3260 - Vila Araponguinha, Arapongas – PR,  CEP 86705-582  Telefone: (43) 3902 – 1114 
www.arapongas.pr.gov.br/esporte 

 
 

NOTA OFICIAL Nº 04/2022 
 
 

A Coordenação Técnica do Campeonato Master de Futebol de Arapongas 
2022, no uso de suas atribuições legais: 

 
Comunica: 
 
A punição imposta automaticamente ao atleta, Sr. SÉRGIO RASERA PEREIRA, 

RG 62758368 e o SR. RICARDO GUZZI, RG. 64268570 ambos da equipe TIME DO JAPA /  AMIGOS DO  JUNINHO 
/ GERMANO VEÍCULOS, série MASTER, de acordo com o relatório de arbitragem e enquadrado no  Código de Justiça 
e Disciplina Esportiva de Arapongas: 

 
Art. 17º - Assumir Atitude Contrária à disciplina ou a moral esportiva, em relação a qualquer pessoa 
vinculada direta ou indiretamente ao evento esportivo. 
 
 
 
Pena:  Eliminação do campeonato e suspensão de 30 dias de campeonatos/eventos do Município, organizados pela 
Secretaria Municipal de Esporte. 
 
 

 
 
 
 

DÊ SE CIÊNCIA E CUMPRA-SE 
Arapongas, 22 de Agosto de 2022 

 
 

 
______________________________________ 

Coordenação Técnica 
Campeonato MASTER de Futebol de Arapongas 2022 

16h20min 
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NOTA OFICIAL Nº 05/2022 
 
 

A Coordenação Técnica do Campeonato Master de Futebol de Arapongas 
2022, no uso de suas atribuições legais: 

 
Comunica: 
 
 
A punição imposta automaticamente ao atleta, Sr. Joceir Nunes da Silva, RG 

62758163, da equipe P. B. EMPREENDIMENTOS, de acordo com o relatório de arbitragem e enquadrado no Código 
de Justiça e Disciplina Esportiva de Arapongas: 
 
Art. 9º  - Praticar agressão física: 
 
I –  Individual contra pessoa subordinada ou vinculada a delegações esportivas, equipe de arbitragem, 
coordenação técnica, membros de entidades ou órgãos promotores, da justiça esportiva, autoridades públicas 
ou esportivas por fato ligado ao esporte 
 
Pena:  Eliminação do campeonato e suspensão de 18 meses de campeonatos/eventos do Município, organizados pela 
Secretaria Municipal de Esporte. 
 
 
 

 
 
 
 

DÊ SE CIÊNCIA E CUMPRA-SE 
Arapongas, 23 de Agosto de 2022 

 
 

 
______________________________________ 

Coordenação Técnica 
Campeonato MASTER de Futebol de Arapongas 2022 

09h20min 
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS – ESTADO DO PARANÁ 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD  

GERÊNCIA DE LICITAÇÕES 
Rua Garças, 750 – Centro – CEP 86700-285 
Fone (43) 3902-1052 – Fax (43) 3902-1046 

             www.arapongas.pr.gov.br  E-MAIL:licitacao.pregao@arapongas.pr.gov.br 

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 004/2021 
INEXIGIBILIDADE Nº 015/2021 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 132/2021 

1 
 

ARAPONGAS  

 
 

Processo Administrativo nº. 132/2021 – Inexigibilidade nº. 015/2021 
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº. 004/2021 

 
A Comissão Especial para análise de documentos pertinentes aos Chamamentos Públicos da área da 
Saúde, instituída através da Portaria n°.358 de 27 de setembro de 2021 no uso das atribuições legais 
resolve tornar público aos interessados no Chamamento Público N. º 004/2021:  
 
I – Resultado referente à análise da documentação de habilitação;  

 
INTERESSADOS CNPJ ENDEREÇO SITUAÇÃO 
FELIPE MAZARO MATHEUS 
SERVIÇOS MEDICOS LTDA 47.222.836/0001-02 RUA FLAMINGOS, 1358 – CENTRO 

ARAPONGAS – PR HABILITADO 

 
       

 
Arapongas, 23 de agosto de 2.022. 

. 
 
 
 

   
Adenilson do Carmo Silva 

Presidente  
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Notificação de Limpeza de Terreno nº. 1074/2022 
 
Com base na Lei Nº. 3.265 de 29 de dezembro de 2005 e Decreto Nº. 063/06 de 30 de janeiro de 2006, fica a 
Construtora Zacarias Ltda., residente em lugar incerto e não sabido NOTIFICADO a realizar a limpeza/Roçagem do 
lote de Terras nº. 030 Quadra 005 da Rua Curriqueiro – Jardim Coroados. Concedemos-lhe o PRAZO DE 15 (quinze) 
DIAS. 
Caso não atenda a solicitação, o serviço será realizado pela Prefeitura e será levado a débito de V. Sª. a 
importância de R$ 842,21 pela roçagem e limpeza, mais a eventual multa correspondente a 10 Unidades Fiscais de 
Arapongas – UFA (Lei 3.231/2005), cujo valor nominal é R$ 2.930,50 totalizando R$ 3.772,71. 
 
 
Notificação de Limpeza de Terreno nº. 1067/2022 
 
Com base na Lei Nº. 3.265 de 29 de dezembro de 2005 e Decreto Nº. 063/06 de 30 de janeiro de 2006, fica o Sra. 
Nadir da Silva Marqueto residente em lugar incerto e não sabido NOTIFICADO a realizar a limpeza/Roçagem do lote 
de Terras nº. 011 Quadra K da Rua Corujão, 42 – Jardim Columbia IV. Concedemos-lhe o PRAZO DE 15 (quinze) 
DIAS. 
Caso não atenda a solicitação, o serviço será realizado pela Prefeitura e será levado a débito de V. Sª. a 
importância de R$ 439,57 pela roçagem e limpeza, mais a eventual multa correspondente a 10 Unidades Fiscais de 
Arapongas – UFA (Lei 3.231/2005), cujo valor nominal é R$ 2.930,50 totalizando R$ 3.370,07. 
 
 
Notificação de Limpeza de Terreno nº. 1112/2022 
 
Com base na Lei Nº. 3.265 de 29 de dezembro de 2005 e Decreto Nº. 063/06 de 30 de janeiro de 2006, fica a Sr. 
Willian Vogt Dragone, residente em lugar incerto e não sabido NOTIFICADO a realizar a limpeza/Roçagem do lote 
de Terras nº. 013 Quadra 021 da Rua Pica Pau Castanho – Residencial Araucárias. Concedemos-lhe o PRAZO DE 15 
(quinze) DIAS. 
Caso não atenda a solicitação, o serviço será realizado pela Prefeitura e será levado a débito de V. Sª. a 
importância de R$ 1.054,96 pela roçagem e limpeza, mais a eventual multa correspondente a 10 Unidades Fiscais 
de Arapongas – UFA (Lei 3.231/2005), cujo valor nominal é R$ 2.930,50 totalizando R$ 3.985,46.   
 
 
Notificação de Limpeza de Terreno nº. 1113/2022 
 
Com base na Lei Nº. 3.265 de 29 de dezembro de 2005 e Decreto Nº. 063/06 de 30 de janeiro de 2006, fica a Sr. 
Willian Vogt Dragone, residente em lugar incerto e não sabido NOTIFICADO a realizar a limpeza/Roçagem do lote 
de Terras nº. 13-A Quadra 021 da Rua Pica Pau Castanho – Residencial Araucárias. Concedemos-lhe o PRAZO DE 15 
(quinze) DIAS. 
Caso não atenda a solicitação, o serviço será realizado pela Prefeitura e será levado a débito de V. Sª. a 
importância de R$ 439,57 pela roçagem e limpeza, mais a eventual multa correspondente a 10 Unidades Fiscais de 
Arapongas – UFA (Lei 3.231/2005), cujo valor nominal é R$ 2.930,50 totalizando R$ 3.370,07. 
 
 
Notificação de Limpeza de Terreno nº. 1114/2022 
 
Com base na Lei Nº. 3.265 de 29 de dezembro de 2005 e Decreto Nº. 063/06 de 30 de janeiro de 2006, fica a Sr. 
Willian Vogt Dragone, residente em lugar incerto e não sabido NOTIFICADO a realizar a limpeza/Roçagem do lote 
de Terras nº. 13-B Quadra 021 da Rua Alma de Gato – Residencial Araucárias. Concedemos-lhe o PRAZO DE 15 
(quinze) DIAS. 
Caso não atenda a solicitação, o serviço será realizado pela Prefeitura e será levado a débito de V. Sª. a 
importância de R$ 574,04 pela roçagem e limpeza, mais a eventual multa correspondente a 10 Unidades Fiscais de 
Arapongas – UFA (Lei 3.231/2005), cujo valor nominal é R$ 2.930,50 totalizando R$ 3.504,54. 
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Notificação de Limpeza de Terreno nº. 1115/2022 
 
Com base na Lei Nº. 3.265 de 29 de dezembro de 2005 e Decreto Nº. 063/06 de 30 de janeiro de 2006, fica a Sr. 
Willian Vogt Dragone, residente em lugar incerto e não sabido NOTIFICADO a realizar a limpeza/Roçagem do lote 
de Terras nº. 13-C Quadra 021 da Rua Tucano de Peito Branco – Residencial Araucárias. Concedemos-lhe o PRAZO 
DE 15 (quinze) DIAS. 
Caso não atenda a solicitação, o serviço será realizado pela Prefeitura e será levado a débito de V. Sª. a 
importância de R$ 439,37 pela roçagem e limpeza, mais a eventual multa correspondente a 10 Unidades Fiscais de 
Arapongas – UFA (Lei 3.231/2005), cujo valor nominal é R$ 2.930,50 totalizando R$ 3.370,07. 
 
 
Notificação de Limpeza de Terreno nº. 1116/2022 
 
Com base na Lei Nº. 3.265 de 29 de dezembro de 2005 e Decreto Nº. 063/06 de 30 de janeiro de 2006, fica a Sr. 
Willian Vogt Dragone, residente em lugar incerto e não sabido NOTIFICADO a realizar a limpeza/Roçagem do lote 
de Terras nº. 13-G Quadra 021 da Rua Tucano de Peito Branco – Residencial Araucárias. Concedemos-lhe o PRAZO 
DE 15 (quinze) DIAS. 
Caso não atenda a solicitação, o serviço será realizado pela Prefeitura e será levado a débito de V. Sª. a 
importância de R$ 439,57 pela roçagem e limpeza, mais a eventual multa correspondente a 10 Unidades Fiscais de 
Arapongas – UFA (Lei 3.231/2005), cujo valor nominal é R$ 2.930,50 totalizando R$ 3.370,07. 
 
 
Notificação de Limpeza de Terreno nº. 1236/2022 
 
Com base na Lei Nº. 3.265 de 29 de dezembro de 2005 e Decreto Nº. 063/06 de 30 de janeiro de 2006, fica a Sr. 
Sebastião Pereira, residente em lugar incerto e não sabido NOTIFICADO a realizar a limpeza/Roçagem do lote de 
Terras nº. 133F/113G-B Quadra 000 da Rua Falcão, 1779 – Gleba Patrimônio Arapongas. Concedemos-lhe o PRAZO 
DE 15 (quinze) DIAS. 
Caso não atenda a solicitação, o serviço será realizado pela Prefeitura e será levado a débito de V. Sª. a 
importância de R$ 3,799,55 pela roçagem e limpeza, mais a eventual multa correspondente a 10 Unidades Fiscais 
de Arapongas – UFA (Lei 3.231/2005), cujo valor nominal é R$ 2.930,50 totalizando R$ 6.730,05. 
 
 
Notificação de Limpeza de Terreno nº. 1237/2022 
 
Com base na Lei Nº. 3.265 de 29 de dezembro de 2005 e Decreto Nº. 063/06 de 30 de janeiro de 2006, fica a Sr. 
Aparecido Pereira, residente em lugar incerto e não sabido NOTIFICADO a realizar a limpeza/Roçagem do lote de 
Terras nº. 133F/113G-A Quadra 000 da Rua Falcão, 1779 – Gleba Patrimônio Arapongas. Concedemos-lhe o PRAZO 
DE 15 (quinze) DIAS. 
Caso não atenda a solicitação, o serviço será realizado pela Prefeitura e será levado a débito de V. Sª. a 
importância de R$ 3,799,55 pela roçagem e limpeza, mais a eventual multa correspondente a 10 Unidades Fiscais 
de Arapongas – UFA (Lei 3.231/2005), cujo valor nominal é R$ 2.930,50 totalizando R$ 6.730,05. 
 
 
 
 
 

Renan Rodrigues Manoel 
Secretário de Agricultura, Serviços Públicos e Meio Ambiente. 
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CONSELHO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER 
ARAPONGAS – PARANÁ 

 
Secretaria Municipal de Esporte / e-mail: comel@arapongas.pr.gov.br /site:  www.arapongas.pr.gov.br/esporte 

Av. Maracanã, 3260 - Vila Araponguinha, 86 86705-280  / Telefone: (43) 3902 – 1114 
(Digitado por Jorge Déo) 

RESOLUÇÃO 001/2022 
 
O Conselho Municipal de Esporte e Lazer – COMEL, no uso 

das atribuições que lhe confere a Lei Municipal nº 4.095/2013, considerando o disposto 
pelo seu Regimento Interno, bem como o deliberado pela Plenária em reunião 
realizada na data de 21/07/2022, 
 
RESOLVE: 

 
Art. 1º. NOMEAR, para constituir, conforme eleições para mesa 

diretora  da gestão 2022 a 2024 e a partir desta data, a Comissão da mesa diretora  

fica assim constituída Permanente intitulada como Presidente e Vice Presidente e 

Secretário, em substituição aos anteriormente designados, os seguintes 

Conselheiros: 

NOME FUNÇÃO 
ELEIÇÃO 
             MARIO SERGIO DAVANSO ROSA JUNIOR  PRESIDENTE  
ELEIÇÃO 

             LUCAS PINHEIRO PASSOS VICE PRESIDENTE 

ELEIÇÃO 

             SUELY LOPES CATARINO SECRETARIO (A) 

NOMEAÇÃO 

            JORGE DÉO 
SECRETARIO (A) 
EXECUTIVO(A) 

 

Art. 2º.  Esta resolução entra em vigor nesta data, devendo ser 

publicada, ficando revogadas as disposições em contrário. 
 
 

Arapongas, 21 de julho de 2022. 
 
 
 
 

_________________ 
Mariza Sacaquima 

Presidente 
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CONSELHO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER 
ARAPONGAS – PARANÁ 

 
Secretaria Municipal de Esporte / e-mail: comel@arapongas.pr.gov.br /site:  www.arapongas.pr.gov.br/esporte 

Av. Maracanã, 3260 - Vila Araponguinha, 86 86705-280  / Telefone: (43) 3902 – 1114 
(Digitado por Jorge  Déo) 

RESOLUÇÃO 002/2022 
 
O Conselho Municipal de Esporte e Lazer – COMEL, no uso 

das atribuições que lhe confere a Lei Municipal nº 4.095/2013 e alterações, 
considerando o disposto pelo seu Regimento Interno, bem como o deliberado pela 
Plenária em reunião realizada na data de 17/08/2022, 
 
RESOLVE: 

 
 

Art. 1º. NOMEAR, para constituir, a partir desta data, a Comissão 

Temática Permanente intitulada “COMISSÃO DE JUSTIÇA DISCIPLINAR 

DESPORTIVA - CJDD”, como representantes do COMEL, em substituição aos 

anteriormente designados, os seguintes Conselheiros: 

 

NOME REPRESENTAÇÃO 
ANA PAULA VIANA ABRANTES PODER PÚBLICO 
 SILVIO MARCOS GOMES SOCIEDADE CIVIL 

 

Art. 2º.  Esta resolução entra em vigor nesta data, devendo ser 

publicada, ficando revogadas as disposições em contrário. 
 
 
 

Arapongas, 17 de Agosto 2022. 
 
 
 
 

_________________ 
Mario Sergio Davanso Rosa Jr 

Presidente 
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CONSELHO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER 
ARAPONGAS – PARANÁ 

 
Secretaria Municipal de Esporte / e-mail: comel@arapongas.pr.gov.br /site:  www.arapongas.pr.gov.br/esporte 

Av. Maracanã, 3260 - Vila Araponguinha, 86 86705-280  / Telefone: (43) 3902 – 1114 
(Digitado por Jorge  Déo) 

RESOLUÇÃO 003/2022 
 
O Conselho Municipal de Esporte e Lazer – COMEL, no uso 

das atribuições que lhe confere a Lei Municipal nº 4.095/2013, considerando o 
disposto pelo seu Regimento Interno, bem como o deliberado pela Plenária em 
reunião realizada na data de 17/08/2022. 
 
RESOLVE: 

 
 

Art. 1º. NOMEAR, para constituir, a partir desta data, a Comissão 

Temática Permanente intitulada “COMISSÃO DE INSCRIÇÃO E FISCALIZAÇÃO”,  

em substituição aos anteriormente designados, os seguintes Conselheiros: 

NOME FUNÇÃO 
MARCIA CRISTINA BERNINI BISPO COORDENAR(A) 
LANDER HENRIQUE DA SILVA RELATOR(A) 
SUELY LOPES CATARINO MEMBRO 

 

Art. 2º.  Esta resolução entra em vigor nesta data, devendo ser 

publicada, ficando revogadas as disposições em contrário. 
 
 
 

Arapongas, 17 de Agosto de 2022 
 
 
 
 
 

_________________ 
Mario Sergio  Davanso Rosa Jr  

Presidente 
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CONSELHO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER 
ARAPONGAS – PARANÁ 

 
Secretaria Municipal de Esporte / e-mail: comel@arapongas.pr.gov.br /site:  www.arapongas.pr.gov.br/esporte 

Av. Maracanã, 3260 - Vila Araponguinha, 86 86705-280  / Telefone: (43) 3902 – 1114 
(Digitado por Jorge  Déo) 

RESOLUÇÃO 004/2022 
 
O Conselho Municipal de Esporte e Lazer – COMEL, no uso 

das atribuições que lhe confere a Lei Municipal nº 4.095/2013, considerando o 
disposto pelo seu Regimento Interno, bem como o deliberado pela Plenária em 
reunião realizada na data de 17/08/2022. 
 
RESOLVE: 

 
 

Art. 1º. NOMEAR, para constituir, a partir desta data, a Comissão 

Temática Específica intitulada “COMISSÃO DE FINANCIAMENTO E ORÇAMENTO”,  

em substituição aos anteriormente designados, os seguintes Conselheiros: 

NOME FUNÇÃO 
LUCAS PINHEIRO PASSOS COORDENAR(A) 
SILVIO MARCOS GOMES RELATOR(A) 
LEANDRO FERREIRA LIMA MEMBRO 

 

Art. 2º.  Esta resolução entra em vigor nesta data, devendo ser 

publicada, ficando revogadas as disposições em contrário. 
 
 
 

Arapongas, 17 de Agosto de2022 
 
 
 
 
 

__________________ 
Mario Sergio Davanso Rosa Jr  

Presidente 
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COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE ARAPONGAS - CODAR 

AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2022 – PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 009/2022-DL 
 

 

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO para futura e eventual Aquisição de Pneus Novos, com 

entrega de forma parcelada, para atender a frota de veículos da Companhia de 

Desenvolvimento de Arapongas – CODAR - 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). Sessão pública para recebimento 

dos envelopes documentação e propostas: às 09h00min do dia 02 de Setembro de 2022, nas 

dependências da Companhia de Desenvolvimento de Arapongas – CODAR, localizada na Rua Garças, 

nº 725 - Centro, em Arapongas/Pr. Tipo de Licitação e Critério de Julgamento: Pregão 

Presencial – REGISTRO DE PREÇO - Com critério de julgamento de MENOR PREÇO POR ITEM. 

Disponibilidade do Edital: através do e-mail codar.licitacao@gmail.com e no Portal da 

Transparência da Companhia no endereço eletrônico: codar.atende.net na aba Suprimentos > 

Compras > Licitações a partir de 23/08/2022.  Informações complementares pelo telefone (43) 

3252-0133 - Departamento de Licitação. 

 

Arapongas-PR, 22 de Agosto de 2022. 

 
 
 

DAVID OLIVEIRA RIBEIRO 
DIRETOR PRESIDENTE 

 

CODAR
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