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ATOS DO PODER EXECUTIVO
DECRETO Nº 361/22, DE 18 DE MAIO DE 2022

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

Art. 1º - Fica declarada de Utilidade Pública, 
para fins de Desapropriação Amigável ou 
Judicial, nos termos do Artigo 5º, Alínea “i”, do 
Decreto-Lei sob nº 3.365/41, de 21 de junho 
de 1941, e legislação posterior, parte dos lotes 
de terras sob nº nº 69-C, 69/A/B, 68/B-A/68/
B-B/68/B-C/7, 68/B-A/68/B-B/68/B-C/6, 
68/B-A/68/B-B/68/B-C/5, 68/B-A/68/B-B/68/
B-C/4, 68/B-A/68/B-B/68/B-C/3, 68/B-A/68/
B-B/68/B-C/2, 68/B-A/68/B-B/68/B-C/1, 
68/B-A/68/B-B/68/B-C , 67, 66, 65 ,64,  62/83, 
situado na Gleba Patrimônio Arapongas, neste 
Município e Comarca de Arapongas - Estado do 
Paraná, sendo o lote nº 69-C de propriedade de 
CLOVIS DONIZETE FAVERO E OUTROS, oriundo 
da matrícula sob nº 6.943; lote nº 69/A/B  de 
propriedade de JM GLOBAL ADMINISTRAÇÃO 
DE BENS, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES 
LTDA, oriundo da matrícula sob o nº 7.430, lote 
nº  68/B-A/68/B-B/68/B-C/7 de propriedade de 
ANTONIO SEBASTIÃO VOLPATO E OUTRO, oriundo 
da matrícula sob o nº 47.354,  lote nº 68/B-A/68/
B-B/68/B-C/6 de propriedade de VERONICA 
VOLPATO DOS SANTOS E OUTRO, oriundo da 
matrícula sob nº 47.353; lote nº 68/B-A/68/B-
B/68/B-C/5  de propriedade de DEMETRIO 
VOLPATO E OUTRA, oriundo da matrícula sob o 
nº 47.352, lote nº 68/B-A/68/B-B/68/B-C/4 de 
propriedade de ANTONIO CARLOS VOLPATO E 
OUTRO, oriundo da matrícula sob o nº 47.351,  
lote nº 68/B-A/68/B-B/68/B-C/3 de propriedade 
de DEONISIO VOLPATO E OUTRO, oriundo da 
matrícula sob nº 47.350; lote nº 68/B-A/68/
B-B/68/B-C/2 de propriedade de DEONISIO 
VOLPATO E OUTRO, oriundo da matrícula sob 
o nº 47.349, lote nº 68/B-A/68/B-B/68/B-C/1  
de propriedade de MÁRIO VOLPATO E OUTRO, 
oriundo da matrícula sob o nº 47.348, o lote nº 
68/B-A/68/B-B/68/B-C de propriedade de SILVIO 
VOLPATO E OUTRO, oriundo da matrícula sob nº 
47.347; lote nº 67 de propriedade de AWW 

SANCHES PARTICIPAÇÕES LTDA, oriundo da 
matrícula sob o nº 174, lote nº 66 de propriedade 
de ARQUIMEDES ANTONIO DE ALMEIDA E 
OUTROS, oriundo da matrícula sob nº 501; lote 
nº 65  de propriedade de ANTONIO BALDI E 
OUTROS, oriundo da matrícula sob o nº 7.697, 
lote nº 64 de propriedade de FABRICIO CREPALDI 
MOURA E OUTROS, oriundo da matrícula sob 
o nº 1.613, lote nº 62/83  de propriedade de 
QUATRO IRMÃOS -  ADMINISTRAÇÃO LTDA, 
oriundo da matrícula sob o nº 9.523, para fins de 
Alargamento da Estrada da Aliança, as áreas de 
terras abaixo descritas:

01 - Área de terras com 915,57m², a ser destacada 
do Lote de terras n° 69-C, situado na Gleba 
Patrimônio Arapongas, com as seguintes divisas 
e confrontações: “Principiando em um marco 
cravado na divisa do lote nº 69 com a estrada da 
Aliança; deste ponto segue confrontando com 
o dito lote nº 69 no rumo SW21º35’NE com a 
distância de 12,00 metros; deste ponto segue 
confrontando com o lote nº 69-C nos seguintes 
rumos e distancias NW68º59’SE com a distância 
de 28,78 metros, NW66º03’SE com a distância de 
21,17 metros e NW55º53”SE com a distância de 
38,15 metros; deste ponto segue confrontando 
com o lote nº 69/A/B no rumo NE27º07’SW 
com a distância de 12,00 metros; deste ponto 
segue confrontando com a estrada da aliança 
nos seguintes rumos e distâncias SE55º40’NW 
com a distância de 76,80 metros e SE89º55’NW 
com a distância de 20,00 metros, até encontrar 
o ponto de partida onde se deu início a presente 
descrição.”

02 - Área de terras de 1.793,22 m², a ser destacada 
do Lote de terras nº 69/A/B, situado na Gleba 
Patrimônio Arapongas, com as seguintes dividas 
e confrontações: “Principiando em um marco 
cravado na divisa do lote nº 69-C com a estrada 
da Aliança; deste ponto segue confrontando com 
o dito lote nº 69-A no rumo SW27º07’NE com 
a distância de 12,00 metros; deste ponto segue 
confrontando com o lote nº 69/A/B no rumo 
NW55º55’SE com a distância de 150,00 metros; 
deste ponto segue confrontando com o lote nº 

68/B-A/68/B-B/68/B-C/7 no rumo NE30º15’SW 
com a distância de 12,00 metros; deste ponto 
segue confrontando com a estrada da aliança 
no rumo SE55º55’NW com a distância de 149,60 
metros, até encontrar o ponto de partida onde 
se deu início a presente descrição.”

03 - Área de terras de 475,28 m², a ser destacada 
do Lote de terras n° 68/B-A/68/B-B/68/B-C/7, 
situado na Gleba Patrimônio Arapongas, com as 
seguintes divisas e confrontações: “Principiando 
em um marco cravado na divisa do lote nº 
69/A/B com a estrada da Aliança; deste ponto 
segue confrontando com o dito lote nº 69/A/B 
no rumo SW30º12’18”NE com a distância de 
12,00 metros; deste ponto segue confrontando 
com o lote nº 68/B-A/68/B-B/68/B-C/7 no 
rumo NW55º36’48”SE com a distância de 39,59 
metros; deste ponto segue confrontando com 
o lote nº 68/B-A/68/B-B/68/B-C/6 no rumo 
NE30º12’55”SW com a distância de 12,00 
metros; deste ponto segue confrontando com 
a estrada da aliança no rumo SE55º36’48”NW 
com a distância de 39,59 metros, até encontrar 
o ponto de partida onde se deu início a presente 
descrição.”

04 - Área de terras de 462,77m², a ser destacada 
do Lote de terras nº 68/B-A/68/B-B/68/B-C/6, 
situado na Gleba Patrimônio Arapongas, com as 
seguintes dividas e confrontações: “Principiando 
em um marco cravado na divisa do lote nº 
68/B-A/68/B-B/68/B-C/7 com a estrada da 
Aliança; deste ponto segue confrontando com 
o dito lote nº 68/B-A/68/B-B/68/B-C/7 no 
rumo SW30º12’55”NE com a distância de 12,00 
metros; deste ponto segue confrontando com 
o lote nº 68/B-A/68/B-B/68/B-C/6 no rumo 
NW55º36’48”SE com a distância de 38,55 
metros; deste ponto segue confrontando com 
o lote nº 68/B-A/68/B-B/68/B-C/5 no rumo 
NE30º12’55”SW com a distância de 12,00 
metros; deste ponto segue confrontando com 
a estrada da aliança no rumo SE55º36’48”NW 
com a distância de 38,55 metros, até encontrar 
o ponto de partida onde se deu início a presente 
descrição.”
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05 - Área de terras com 447,73m², a ser destacada 
do Lote de terras n° 68/B-A/68/B-B/68/B-C/5, 
situado na Gleba Patrimônio Arapongas, com as 
seguintes divisas e confrontações: “Principiando 
em um marco cravado na divisa do lote nº 
68/B-A/68/B-B/68/B-C/6 com a estrada da 
Aliança; deste ponto segue confrontando 
com o dito lote nº 68/b-a/68/b-b/68/b-c/6 no 
rumo sw30º12’55”ne com a distância de 12,00 
metros; deste ponto segue confrontando com 
o lote nº 68/B-A/68/B-B/68/B-C/5 no rumo 
NW55º36’48”SE com a distância de 37,30 
metros; deste ponto segue confrontando com 
o lote nº 68/B-A/68/B-B/68/B-C/4 no rumo 
NE30º12’55”SW com a distância de 12,00 
metros; deste ponto segue confrontando com 
a estrada da aliança no rumo SE55º36’48”NW 
com a distância de 37,30 metros, até encontrar 
o ponto de partida onde se deu início a presente 
descrição.”

06 - Área de terras de 432,51 m², a ser destacada 
do Lote de terras nº 68/B-A/68/B-B/68/B-C/4, 
situado na Gleba Patrimônio Arapongas, 
com as seguintes dividas e confrontações:” 
Principiando em um marco cravado na divisa do 
lote nº 68/B-A/68/B-B/68/B-C/5 com a estrada 
da Aliança; deste ponto segue confrontando 
com o dito lote Nº 68/B-A/68/B-B/68/B-C/5 
no rumo SW30º12’55”NE com a distância de 
12,00 metros; deste ponto segue confrontando 
com o lote nº 68/B-A/68/B-B/68/B-C/4 no 
rumo NW55º36’48”SE com a distância de 36,03 
metros; deste ponto segue confrontando com 
o lote nº 68/B-A/68/B-B/68/B-C/3 no rumo 
NE30º12’55”SW com a distância de 12,00 
metros; deste ponto segue confrontando com 
a estrada da aliança no rumo SE55º36’48”NW 
com a distância de 36,03 metros, até encontrar 
o ponto de partida onde se deu início a presente 
descrição.”

07 - Área de terras de 410,10 m², a ser destacada 
do Lote de terras n° 68/B-A/68/B-B/68/B-C/3, 
situado na Gleba Patrimônio Arapongas, com as 
seguintes divisas e confrontações: “Principiando 
em um marco cravado na divisa do lote nº 
68/B-A/68/B-B/68/B-C/4 com a estrada da 
Aliança; deste ponto segue confrontando com 
o dito lote nº 68/B-A/68/B-B/68/B-C/4 no 
rumo SW30º12’55”NE com a distância de 12,00 
metros; deste ponto segue confrontando com 
o lote nº 68/B-A/68/B-B/68/B-C/3 no rumo 
NW55º36’48”SE com a distância de 34,15 
metros; deste ponto segue confrontando com 

o lote nº 68/B-A/68/B-B/68/B-C/2 no rumo 
NE30º12’55”SW com a distância de 12,00 
metros; deste ponto segue confrontando com 
a estrada da aliança no rumo SE55º36’48”NW 
com a distância de 34,15 metros, até encontrar 
o ponto de partida onde se deu início a presente 
descrição.”

08 - Área de terras de 391,60m², a ser destacada 
do Lote de terras nº   68/B-A/68/B-B/68/B-C/2, 
situado na Gleba Patrimônio Arapongas, com as 
seguintes dividas e confrontações: “Principiando 
em um marco cravado na divisa do lote nº 
68/B-A/68/B-B/68/B-C/3 com a estrada da 
Aliança; deste ponto segue confrontando com 
o dito lote nº 68/B-A/68/B-B/68/B-C/3 no 
rumo SW30º12’55”Ne com a distância de 12,00 
metros; deste ponto segue confrontando com 
o lote nº 68/B-A/68/B-B/68/B-C/2 no rumo 
NW55º36’48”SE com a distância de 32,62 
metros; deste ponto segue confrontando com 
o lote nº 68/B-A/68/B-B/68/B-C/1 no rumo 
NE30º12’55”SW com a distância de 12,00 
metros; deste ponto segue confrontando com 
a estrada da aliança no rumo SE55º36’48”NW 
com a distância de 32,62 metros, até encontrar 
o ponto de partida onde se deu início a presente 
descrição.”

09 - Área de terras com 384,56m², a ser destacada 
do Lote de terras n° 68/B-A/68/B-B/68/B-C/1, 
situado na Gleba Patrimônio Arapongas, com as 
seguintes divisas e confrontações: “Principiando 
em um marco cravado na divisa do lote nº 
68/B-A/68/B-B/68/B-C/2 com a estrada da 
Aliança; deste ponto segue confrontando com 
o dito lote nº 68/B-A/68/B-B/68/B-C/2 no 
rumo SW30º12’55”NE com a distância de 12,00 
metros; deste ponto segue confrontando com 
o lote nº 68/B-A/68/B-B/68/B-C/1 no rumo 
NW55º36’48”SE com a distância de 32,03 metros; 
deste ponto segue confrontando com o lote nº 
68/B-A/68/B-B/68/B-C no rumo NE30º12’55”SW 
com a distância de 12,00 metros; deste ponto 
segue confrontando com a estrada da aliança no 
rumo SE55º36’48”NW com a distância de 32,03 
metros, até encontrar o ponto de partida onde 
se deu início a presente descrição.”

10 - Área de terras de 380,79 m², a ser destacada 
do Lote de terras nº 68/B-A/68/B-B/68/B-C, 
situado na Gleba Patrimônio Arapongas, com as 
seguintes dividas e confrontações: “Principiando 
em um marco cravado na divisa do lote nº 
68/B-A/68/B-B/68/B-C/1 com a estrada da 
Aliança; deste ponto segue confrontando com 

o dito lote nº 68/B-A/68/B-B/68/B-C/1 no rumo 
SW30º12’55”NE com a distância de 12,00 metros; 
deste ponto segue confrontando com o lote nº 
68/B-A/68/B-B/68/B-C no rumo NW55º36’48”SE 
com a distância de 31,73 metros; deste ponto 
segue confrontando com o lote nº 67 no rumo 
NE30º12’55”SW com a distância de 12,00 
metros; deste ponto segue confrontando com 
a estrada da aliança no rumo SE55º36’48”NW 
com a distância de 31,73 metros, até encontrar 
o ponto de partida onde se deu início a presente 
descrição.”

11 - Área de terras de 2.071,65 m², a ser 
destacada do Lote de terras n° 67, situado na 
Gleba Patrimônio Arapongas, com as seguintes 
divisas e confrontações: Principiando em um 
marco cravado na divisa do lote nº 68/B-A/68/
B-B/68/B-C com a estrada da Aliança; deste 
ponto segue confrontando com o dito lote nº  
68/B-A/68/B-B/68/B-C no rumo SW30º15’NE 
com a distância de 12,00 metros; deste ponto 
segue confrontando com o lote nº 67 no rumo 
NW55º40’SE com a distância de 172,30 metros; 
deste ponto segue confrontando com o lote nº 
66 no rumo NE25º45’SW com a distância de 
12,00 metros; deste ponto segue confrontando 
com a estrada da aliança no rumo SE55º40’NW 
com a distância de 173,00 metros, até encontrar 
o ponto de partida onde se deu início a presente 
descrição.”

12 - Área de terras de 2.484,31m², a ser destacada 
do Lote de terras nº 66, situado na Gleba 
Patrimônio Arapongas, com as seguintes dividas 
e confrontações: “Principiando em um marco 
cravado na divisa do lote nº 67 com a estrada 
da Aliança; deste ponto segue confrontando 
com o dito lote nº 67 no rumo SW25º42’NE 
com a distância de 12,10 metros; deste ponto 
segue confrontando com o lote nº 66 no rumo 
NW55º42’SE com a distância de 206,25 metros; 
deste ponto segue confrontando com o lote nº 
65 no rumo SW19º39”NE com a distância de 
12,43 metros; deste ponto segue confrontando 
com a estrada da aliança no rumo SE55º42’NW 
com a distância de 207,80 metros, até encontrar 
o ponto de partida onde se deu início a presente 
descrição.”

13 - Área de terras com 2.205,45 m², a ser 
destacada do Lote de terras n° 65, situado na 
Gleba Patrimônio Arapongas, com as seguintes 
divisas e confrontações: Principiando em 
um marco cravado na divisa do lote nº 66 
com a estrada da Aliança; deste ponto segue 
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confrontando com o dito lote nº 66 no rumo 
SW19º39’NE com a distância de 12,43 metros; 
deste ponto segue confrontando com o lote nº 
65 no rumo NW55º40’SE com a distância de 
182,79 metros; deste ponto segue confrontando 
com o lote nº 64 no rumo NE12º46”SW com a 
distância de 12,97 metros; deste ponto segue 
confrontando com a estrada da aliança no rumo 
SE55º42’NW com a distância de 184,40 metros, 
até encontrar o ponto de partida onde se deu 
início a presente descrição.”

14 - Área de terras de 3.031,63  m², a ser 
destacada do Lote de terras nº 64, situado na 
Gleba Patrimônio Arapongas, com as seguintes 
dividas e confrontações: Principiando em 
um marco cravado na divisa do lote nº 65 
com a estrada da Aliança; deste ponto segue 
confrontando com o dito lote nº 65 no rumo 
SW12º46”NE com a distância de 12,97 metros; 
deste ponto segue confrontando com o lote nº 
64 no rumo NW55º40’SE com a distância de 
250,84 metros; deste ponto segue confrontando 
com o lote nº 62/83 no rumo NE2º17’SW com 
a distância de 14,15 metros; deste ponto segue 
confrontando com a estrada da aliança no rumo 
SE55º40’NW com a distância de 253,60 metros, 
até encontrar o ponto de partida onde se deu 
início a presente descrição.”

15 - Área de terras de 759,66 m², a ser destacada 
do Lote de terras nº 62/83 , situado na Gleba 
Patrimônio Arapongas, com as seguintes dividas 
e confrontações: Principiando em um marco 
cravado na divisa do lote nº 64 com a estrada 
da Aliança; deste ponto segue confrontando 
com o dito lote nº 64 no rumo SW2º17’NE com 
a distância de 14,15 metros; deste ponto segue 
confrontando com o lote nº 62/83 no rumo 
NW55º17’SE com a distância de 66,44 metros; 
deste ponto segue confrontando com a faixa de 
domínio da rodovia PR-444 no rumo NE21º21’SW 
com a distância de 12,43 metros; deste ponto 
segue confrontando com a estrada da aliança 
no rumo SE55º17’NW com a distância de 61,72 
metros, até encontrar o ponto de partida onde 
se deu início a presente descrição.”

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

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

Arapongas, 18 de maio de 2022.

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA
Prefeito

JAIR MILANI
Sec. Mun. de Obras Transportes

e Desenvolvimento Urbano

DECRETO Nº 367/22, DE 19 DE MAIO DE 2022

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

R E S O L V E:
NOMEAR, a partir de 13 de maio de 2022, a 
servidora pública VANDREA VITAL CESTARI, 
matrículas nºs 83020/1 e 83020/2, ocupante do 
cargo de Professor, de provimento efetivo, para 
responder interina e cumulativamente com ônus, 
pelo cargo em comissão de Secretário Municipal 
de Educação – Subsídio, de conformidade 
com a Lei nº 4.451, de 25/01/16 (Estatuto dos 
Servidores Públicos do Município), combinado 
com a Lei nº 4.452, de 25/01/16 (Estrutura 
Organizacional do Município).
                         

Arapongas, 19 de maio de 2022.

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA
Prefeito

GABRIEL ESPER DUARTE
Secretário Municipal de Administração

DECRETO Nº 368/22, DE 19 DE MAIO DE 2022

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA, Prefeito do Município 
de Arapongas, Estado do Paraná, no uso de suas 
atribuições legais e à vista do contido no Decreto 
nº 367/22, de 19 de maio de 2022;

R E S O L V E:
DESIGNAR, a partir de 13 de maio de 2022, 
VANDREA VITAL CESTARI, Secretária Municipal 
de Educação, para responder como Ordenadora 
das Despesas pela Secretaria da qual é titular. 

Arapongas, 19 de maio de 2022.

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA
Prefeito

PORTARIA Nº 232/22, DE 19 DE MAIO 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 Certidão 
de Óbito sob Matrícula nº. 081695 01 55 2022 4 
00053 292 0032164 84;

R E S O L V E:
Art. 1º - DECLARAR, a vacância do cargo público 
de Secretário Municipal de Educação, provido 
exclusivamente em comissão, pelo servidor Luiz 
Roberto dos Santos, matrícula nº 85790/3, em 
decorrência de seu falecimento, ocorrido aos 13 
de maio de 2022.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de 
sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 

Arapongas, 19 de maio de 2022.

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA
Prefeito

GABRIEL ESPER DUARTE
Secretário Municipal de Administração

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 192/2022 e 
193/2022.
Partes: Município de Arapongas e JB MEDINA 
LTDA, CNPJ nº 36.445.568/0001-63 e 
THIAGO MORO UENO & CIA LTDA, CNPJ nº 
17.712.328/0001-33.
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 
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Art. 25 caput da Lei n° 8.666/93.
Autorizado pelo Prefeito Municipal na data de 
21/07/2021.
Data e Assinaturas.
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ARAPONGAS  

PPRREEFFEEIITTUURRAA  DDOO  MMUUNNIICCÍÍPPIIOO  DDEE  AARRAAPPOONNGGAASS  
Estado do Paraná 

 
 

 
 

DECRETO Nº 369/22, DE 19 DE MAIO DE 2022 
 
 

Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional 
Suplementar - Anulação parcial das dotações, no 
orçamento do Município de Arapongas, para o 
exercício de 2022. 

 
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 - 
Anulação parcial das dotações no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).  
   
  10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – EDUCAÇÃO 

10.03 - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino – Fundamental 
123610009.6.010/3.3.3.90.39.00 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica.......................................................R$       20.000,00
   Fonte de recurso 000 
  10.04 - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino – Infantil 
123650009.6.013/3.3.3.90.32.00 - Material, bem ou serviço para distribuição gratuita..............................................R$       30.000,00
   Fonte de recurso 000 
                                 
 Art. 2º - Para dar cobertura ao crédito autorizado no artigo anterior, serão utilizados como recursos, na forma 
do disposto no artigo 43, parágrafo 1º, inciso III, da Lei Federal nº. 4.320/64, a anulação parcial da dotação orçamentária, a saber: 
     
  10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – EDUCAÇÃO 

10.03 - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino – Fundamental 
123610009.6.010/3.3.3.90.30.00 - Material de consumo..............................................................................................R$       20.000,00
   Fonte de recurso 000 
  10.04 - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino – Infantil 
123650009.6.013/3.3.3.90.39.00 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica.......................................................R$       30.000,00
   Fonte de recurso 000 
 

Art. 3º - Considerando o fato de que a abertura do crédito adicional suplementar a que se refere o art.1º deste 
decreto tem como fonte de recurso a anulação parcial das dotações da mesma atividade orçamentária, os ajustes efetuados não 
alteram os objetivos e as metas estabelecidos disposto nas Leis nº.  5.019 de 08/11/2021, do Plano Plurianual 2022 a 2025 e na 
Lei n° 4.973 de 10/06/2021, Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2022. 

 
Art. 4º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 
 
 

Arapongas, 19 de maio de 2022. 
 
 
 
 
 
 
 

JULIANO RAMPINELLI BERALDI                       
Secretário Municipal de Planejamento e Orçamento 

SERGIO ONOFRE DA SILVA 
Prefeito 
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ARAPONGAS  
Secretaria Municipal de Administração 

Diretoria de Recursos Humanos 
 

 

  

PPRREEFFEEIITTUURRAA  DDOO  MMUUNNIICCÍÍPPIIOO  DDEE  AARRAAPPOONNGGAASS 
Estado do Paraná 

 

                         
 
 
 

PORTARIA Nº 230/22, DE 19 DE MAIO DE 2022 
 

GABRIEL ESPER DUARTE, Secretário de Administração do Município de 
Arapongas, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e considerando: 
 

- o contido na Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, Decreto-Lei nº. 5.452, 
de 1º de maio de 1943 e alterações posteriores; 

 
 

R E S O L V E: 
 
 

Art. 1º - CONCEDER, às empregadas públicas abaixo relacionadas, 30 (trinta) 
dias de férias acrescidas de 1/3 (um terço), previsto no art. 7°, XVII, da Constituição Federal, 
conforme segue: 

 

MATR. C. NOME EMPREGO PERÍODO 
AQUISITIVO 

PERÍODO DE 
FRUIÇÃO 

102784 1 CELEIDA DE FATIMA P. OLIVEIRA Agente Comunitário de Saúde 2020/2021 02/05/2022 a 
31/05/2022 

106658 3 EDNA SOLANGE F. R. DOS SANTOS Agente Comunitário de Saúde 2021/2022 06/06/2022 a 
05/07/2022 

63002 2 LUCIANA APARECIDA DE M. LEMES Agente Comunitário de Saúde 2021/2022 27/06/2022 a 
26/07/2022 

105449 4 MARIA LUZIA FALEIROS BARUCI Auxiliar de Enfermagem – PSF 2020/2021 06/06/2022 a 
05/07/2022 

84875 3 SEBASTIANA DE FATIMA DA CRUZ 
DE OLIVEIRA 

Auxiliar de Enfermagem – PSF 2020/2021 02/05/2022 a 
31/05/2022 

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

disposições em contrário.                                          
 

Arapongas, 19 de maio de 2022. 
     

 
 

GABRIEL ESPER DUARTE 
Secretário Municipal de Administração 

 
 
 

TIEKO SAITO PEREIRA 
Diretora de Recursos Humanos  
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ARAPONGAS  
 

 

 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS 
ESTADO DO PARANÁ 

 
 

EDITAL DE RETIFICAÇÃO 
CONVOCAÇÃO 

 
 

AUDIÊNCIA PÚBLICA 
 

Comunicamos a realização de Audiência Pública no dia 30 de maio de 
2022, segunda-feira, às 09h00min, na sede da Câmara Municipal de Arapongas, sita 
à Rua Harpia, 389 – centro, para a Demonstração e Avaliação do Cumprimento das 
Metas Fiscais do 1º Quadrimestre de Relatórios de Gestão Fiscal e o 2º Bimestre dos 
Relatórios Resumidos da Execução Orçamentária de 2022 do Executivo e do Instituto 
de Previdência, Pensões e Aposentadorias dos Servidores de Arapongas - IPPASA, nos 
termos do parágrafo 4º do art. 9º da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, 
Lei de Responsabilidade Fiscal. 

A transmissão da Audiência Pública será realizada através do 
endereço: https://www.facebook.com/cmarapongas/ 

 
Arapongas, 18 de maio de 2022. 

 
 
 
 
 

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA 
Prefeito 
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ARAPONGAS  
 

 

 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS 
ESTADO DO PARANÁ 

 
 

 

EDITAL DE RETIFICAÇÃO 
CONVOCAÇÃO 

 
 

AUDIÊNCIA PÚBLICA 
 
 

Comunicamos a realização de Audiência Pública no dia 30 de maio de 

2022, segunda-feira, às 09h00min, na sede da Câmara Municipal de Arapongas, sita 

à Rua Harpia, 389 – centro, para a Demonstração das Aplicações na Política Pública de 

Assistência Social e do Relatório de Gestão dos Direitos da Criança e da Adolescência, 

relativo ao 1º Quadrimestre de 2022. 

A transmissão da Audiência Pública será realizada através do 
endereço: https://www.facebook.com/cmarapongas/ 

 
Arapongas, 18 de maio de 2022. 

 
 
 
 
 
 

ISMAILDA FERREIRA DE LIMA DA SILVA 
Secretária Municipal de Assistência Social 
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ARAPONGAS  
 

 

 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS 
ESTADO DO PARANÁ 

 
 

 

EDITAL DE RETIFICAÇÃO 
CONVOCAÇÃO 

 
 

AUDIÊNCIA PÚBLICA 
 
 
 

Comunicamos a realização de Audiência Pública no dia 30 de maio de 
2022, sexta-feira, às 9h30min, na sede da Câmara Municipal de Arapongas, sita à Rua 
Harpia, 389 – centro, para a Demonstração das Aplicações em Ações e Serviços 
Públicos de Saúde, relativo ao 1º Quadrimestre de 2022 da Secretaria Municipal da 
Saúde, nos termos da Lei Complementar nº 141, de 13 de janeiro de 2012. 

A transmissão da Audiência Pública será realizada através do 
endereço: https://www.facebook.com/cmarapongas/ 

 
Arapongas, 18 de maio de 2022. 

 
 
 
 
 
 

MOACIR PALUDETTO JUNIOR 
Secretário Municipal da Saúde 
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS 
Estado do Paraná 

 

 

SEASPMA – Rua Marabu nº. 800 CEP: 86.701-040 Fone: (43) 3902-1194 - 3902-1196. 
 

 
 
 
PROCESSO: 13039/2022 
 
Auto de Infração: 18A/2022 – Maus-tratos de animais. 
 
Iris da Costa Lourenço – CPF 083.546.059-22 
 
 

Fica V. Sra. notificada que no processo em epígrafe foi proferida a seguinte decisão: 
 
"Conforme notificação n° 62ªA, expedida por esta Secretária na data de 15 de março 

de 2022, referente ao abandono de dois (02) cachorros em via pública, sito Rua Ararajuba, n° 
359, Jardim Alto da Boa Vista. 

Visto o descumprimento da notificação supracitada, onde não foi realizado o 
recolhimento dos animais, foi expedido Auto de Infração Ambiental-AIA nº 18A/2022, sendo 
levado a debito a importância de 20 Unidades Fiscais de Arapongas - UFAs, cujo valor nominal de 
cada unidade é de R$ 293,05 - totalizando o valor de R$ 5.861,00. 

Notifique-se o infrator da decisão proferida." 
 
Nos termos do art.186, da Lei 3231/2005, lhe é conferido o prazo de 10 (dez) dias, a 

partir da ciência da presente notificação, para, caso queira, apresentar recurso a esta Secretaria. 
 
 
 
 
 
 
 

Renan Rodrigues Manoel 
Secretário de Agricultura, Serviços Públicos e Meio Ambiente 
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS 
Estado do Paraná 

 

 
 

SEASPMA – Rua Marabu nº. 800 CEP: 86.701-040 Fone: (43) 3902-1194 - 3902-1196. 
 

 
 
PROCESSO: 15445/2022 
 
Auto de Infração: 20A/2022 – Maus-tratos de animais. 
 
Carlos Inocêncio Soares – CPF 246.755.428-75 
 
 
 

Fica V. Sra. notificada que no processo em epígrafe foi proferida a seguinte decisão: 
 
"Conforme Registros de Ocorrências-ROs n° 2360/22 e 2413/22, confeccionados pelo 

GDA a pedido desta Secretária nas datas de 13 e 16 de maio 2022, referente ao abandono de um 
(01) cachorro dentro do quintal da residência, sito Rua Rola-espelho, n° 59 fundos, Jardim Monte 
Carlos. 

Visto as condições inadequadas de bem-estar animal que o cachorro estava submetido, 
onde não foi realizado a adoção dos cuidados na supervisão, caracterizando abandono e maus-
tratos de animais, foi expedido Auto de Infração Ambiental-AIA nº 20A/2022, sendo levado a 
debito a importância de 30 Unidades Fiscais de Arapongas - UFAs, cujo valor nominal de cada 
unidade é de R$ 293,05- totalizando o valor de R$ 8.791,50. 

Notifique-se o infrator da decisão proferida." 
 

Nos termos do art.186, da Lei 3231/2005, lhe é conferido o prazo de 10 (dez) dias, a 
partir da ciência da presente notificação, para, caso queira, apresentar recurso a esta Secretaria. 
 
 
 
 
 
 
 

Renan Rodrigues Manoel 
Secretário de Agricultura, Serviços Públicos e Meio Ambiente 
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IPPASA

 

ARAPONGAS  

 

  

PPRREEFFEEIITTUURRAA  DDOO  MMUUNNIICCÍÍPPIIOO  DDEE  AARRAAPPOONNGGAASS  
Estado do Paraná 

 

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

 
 DECRETO nº. 343/22, de 18 de maio de 2022. 

 
SÉRGIO ONOFRE DA SILVA, Prefeito do Município de 

Arapongas, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, à vista do contido no 
processo protocolado sob o nº. 02566, de 01 de fevereiro de 2022; 

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

por Idade e Tempo de Contribuição, nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional nº. 
47, de 05.07.2005, a EDINALVA NICASTRO MENEGAZZO, matrícula 31917-01, 
inscrita no Cadastro de Pessoa Física – CPF/MF sob o nº. 534.865.959-20, ocupante do 
cargo de Auxiliar em Laboratório de Análises Clínicas, Classe A, Nível 53, do Grupo 
Profissional Médio, lotado na Secretaria Municipal de Saúde. 

Art. 2º – O valor dos proventos será de R$2.451,08 (Dois mil, 
quatrocentos e cinquenta e um reais e oito centavos) mensais, já acrescidos de 31% (Trinta 
e um por cento) de adicionais por tempo de serviço municipal, de conformidade com as 
Leis números 4.451/16 e 4.453/16 (Estatuto dos Servidores Públicos Municipais e Plano de 
Cargos e Salários), calculados sobre a integralidade dos vencimentos efetivos, conforme 
assegurado no art. 7º, da EC nº. 41/03; Lei Federal nº. 10.887/04; O.N. nº. 02/09, da 
Secretaria de Políticas de Previdência Social, correspondentes a 31 anos, 07 meses e 16 
dias de contribuição a Regime Próprio de Previdência Social, acumulado com Regime 
Geral da Previdência Social, com observância do art. 24 da Emenda Constitucional nº. 
103/2019. 

Art. 3º - Conforme dispositivos legais supracitados, os proventos 
serão revistos na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a 
remuneração dos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes da transformação 
ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria, portanto com 
paridade. 

Art. 4º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário. 

 
 
       Arapongas, 18 de maio de 2022. 

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

 

  

PPRREEFFEEIITTUURRAA  DDOO  MMUUNNIICCÍÍPPIIOO  DDEE  AARRAAPPOONNGGAASS  
Estado do Paraná 

 

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

 
 DECRETO nº. 344/22, de 18 de maio de 2022. 

 
SÉRGIO ONOFRE DA SILVA, Prefeito do Município de 

Arapongas, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, à vista do contido no 
processo protocolado sob o nº. 03087, de 04 de fevereiro de 2022; 

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

por Idade, nos termos do art. 40, § 1º, inciso III, “b”, da Constituição Federal, com a 
redação dada pela Emenda Constitucional nº. 41, de 19.12.03, a IVANILDE PARAZZI 
DE FREITAS, matrícula 93432-01, inscrita no Cadastro de Pessoa Física – CPF/MF sob o 
nº. 004.885.089-67, ocupante do cargo de Instrutor de Trabalhos Manuais, Classe A, Nível 
22, do Grupo Profissional Médio, lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social. 

Art. 2º – O valor dos proventos será de R$591,43 (Quinhentos e 
noventa e um reais e quarenta e três centavos) calculados na proporção de 4.013/10.950 
avos das 80% maiores remunerações de contribuição desde mai/11, conforme disposto no 
art. 40, parágrafos 3º e 17º, da CRFB, com a redação dada pela E.C. 41/03, combinado com 
o art. 31, da Lei Municipal nº. 3.225/05; Lei Federal nº. 10.887/04; O.N. nº. 02/09, da 
Secretaria de Políticas de Previdência Social, complementado em R$620,57 (Seiscentos e 
vinte reais e cinquenta e sete centavos), para alcançar o mínimo nacional; acrescidos ainda 
de R$422,90 (Quatrocentos e vinte e dois reais e noventa centavos), para atingir o valor de 
R$ 1.634,90 (Um mil, seiscentos e trinta e quatro reais e noventa centavos), salário mínimo 
municipal, conforme Lei Municipal nº. 5.044, de 27.01.2022; correspondentes a 11 anos e 
03 dias de contribuição a Regime Próprio de Previdência Social. 

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

Art. 4º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário. 

 
       Arapongas, 18 de maio de 2022. 

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

 

  

PPRREEFFEEIITTUURRAA  DDOO  MMUUNNIICCÍÍPPIIOO  DDEE  AARRAAPPOONNGGAASS  
Estado do Paraná 

 

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

 
 DECRETO nº. 345/22, de 18 de maio de 2022. 

 
SÉRGIO ONOFRE DA SILVA, Prefeito do Município de 

Arapongas, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, à vista do contido no 
processo protocolado sob o nº. 03244, de 07 de fevereiro de 2022; 

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

por Idade, nos termos do art. 40, § 1º, inciso III, “b”, da Constituição Federal, com a 
redação dada pela Emenda Constitucional nº. 41, de 19.12.03, a CLARICE DOS 
SANTOS DIAS, matrícula 83496-01, inscrita no Cadastro de Pessoa Física – CPF/MF sob 
o nº. 446.832.789-87, ocupante do cargo de Auxiliar de Serviços Gerais 30h, Classe C, 
Nível 16, do Grupo Profissional Básico 1, lotado na Secretaria Municipal de Educação. 

Art. 2º – O valor dos proventos será de R$1.202,78 (Um mil, 
duzentos e dois reais e setenta e oito centavos) calculados na proporção de 8.806/10.950 
avos das 80% maiores remunerações de contribuição desde abr/95, conforme disposto no 
art. 40, parágrafos 3º e 17º, da CRFB, com a redação dada pela E.C. 41/03, combinado com 
o art. 31, da Lei Municipal nº. 3.225/05; Lei Federal nº. 10.887/04; O.N. nº. 02/09, da 
Secretaria de Políticas de Previdência Social, complementado em R$9,22 (Nove reais e 
vinte e dois centavos), para alcançar o mínimo nacional; acrescidos ainda de R$422,90 
(Quatrocentos e vinte e dois reais e noventa centavos), para atingir o valor de R$ 1.634,90 
(Um mil, seiscentos e trinta e quatro reais e noventa centavos), salário mínimo municipal, 
conforme Lei Municipal nº. 5.044, de 27.01.2022; correspondentes a 24 anos, 01 mês e 16 
dias de contribuição a Regime Próprio de Previdência Social, acumulado com Regime 
Geral de Previdência Social. 

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

Art. 4º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário. 

 
       Arapongas, 18 de maio de 2022. 

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

 

  

PPRREEFFEEIITTUURRAA  DDOO  MMUUNNIICCÍÍPPIIOO  DDEE  AARRAAPPOONNGGAASS  
Estado do Paraná 

 

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

 
  DECRETO nº. 346/22, de 18 de maio de 2022. 

 
 
SÉRGIO ONOFRE DA SILVA, Prefeito do Município de 

Arapongas, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, à vista do contido no 
processo protocolado sob o nº. 03288, de 07 de fevereiro de 2022, 

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

por Idade e Tempo de Contribuição - regra especial de professor, nos termos do art. 6º 
da Emenda Constitucional nº. 41, de 19/12/03, a SHIRLEI APARECIDA ROZIN 
NONIS, matrícula 52582-03, inscrita no Cadastro de Pessoa Física – CPF/MF sob o nº. 
366.888.519-20, ocupante do cargo de Professor, Classe C, Nível 18, 2º Padrão, do Quadro 
de Pessoal do Magistério Público Municipal, lotado na Secretaria Municipal de Educação. 

Art. 2º – O valor dos proventos será de R$3.603,62 (Três mil, 
seiscentos e três reais e sessenta e dois centavos), já acrescidos de 19% (Dezenove por 
cento) de adicionais por tempo de serviço municipal, de conformidade com as Leis 
números 4.451/16 e 4.450/16 (Estatuto dos Servidores e do Magistério Públicos 
Municipais), calculados na integralidade dos vencimentos efetivos, conforme assegurado 
no art. 7º, da EC nº. 41/03; Lei Federal nº. 10.887/04; O.N. nº. 02/09, da Secretaria de 
Políticas de Previdência Social, correspondentes a 25 anos, 10 meses e 17 dias de 
contribuição a Regime Próprio de Previdência Social, acumulado com Regime Geral da 
Previdência Social. 

Art. 3º - Conforme dispositivos legais supracitados, os proventos 
serão revistos na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a 
remuneração dos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes da transformação 
ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria, portanto com 
paridade. 

Art. 4º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário. 

 
Arapongas, 18 de maio de 2022. 

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

 

  

PPRREEFFEEIITTUURRAA  DDOO  MMUUNNIICCÍÍPPIIOO  DDEE  AARRAAPPOONNGGAASS  
Estado do Paraná 

 

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

 
 DECRETO nº. 347/22, de 18 de maio de 2022. 

 
 
SÉRGIO ONOFRE DA SILVA, Prefeito do Município de 

Arapongas, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, à vista do contido no 
processo protocolado sob o nº. 03363, de 07 de fevereiro de 2022, 

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

com fundamento no art. 40, § 1º, inciso I, da Constituição Federal, a IRINEIA 
APARECIDA DOS SANTOS PRATES, matrícula 76902-02, inscrita no Cadastro de 
Pessoa Física – CPF/MF sob o nº. 051.940.348-73, ocupante do cargo de Gari 30h, Classe 
C, Nível 06, do Grupo Profissional Básico 1, lotado na Secretaria Municipal de Assistência 
Social. 

Art. 2º – O valor dos proventos mensais será de R$426,77 
(Quatrocentos e vinte e seis reais e setenta e sete centavos), calculados na 
proporcionalidade de 2.840/10.950 avos do valor obtido da média das 80% maiores 
remunerações de contribuição desde ago/14, conforme disposto no art. 40, parágrafos 3º e 
17, da CRFB, com a redação dada pela E.C. 41/03, Lei Federal nº. 10.887/04; O.N. nº. 
02/09, da Secretaria de Políticas da Previdência Social, acrescido de R$785,23 (Setecentos 
e oitenta e cinco reais e vinte e três centavos), para alcançar o piso nacional, acrescido 
ainda de R$422,90 (Quatrocentos e vinte e dois reais e noventa centavos), para atingir o 
valor de R$ 1.634,90 (Um mil, seiscentos e trinta e quatro reais e noventa centavos), 
salário mínimo municipal, conforme Lei Municipal nº. 5.044/22, de 27.01.2022; 
correspondentes a 07 anos, 09 meses e 15 dias de contribuição a Regime Próprio de 
Previdência Social. 

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

Art. 4º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
com efeitos a contar de 16.05.2022, data da emissão do laudo médico pericial que 
constatou a incapacidade total e definitiva da servidora para o trabalho, revogadas as 
disposições em contrário. 

 
Arapongas, 18 de maio de 2022. 

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

 

  

PPRREEFFEEIITTUURRAA  DDOO  MMUUNNIICCÍÍPPIIOO  DDEE  AARRAAPPOONNGGAASS  
Estado do Paraná 

 

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

 
 DECRETO nº. 348/22, de 18 de maio de 2022. 

 
SÉRGIO ONOFRE DA SILVA, Prefeito do Município de 

Arapongas, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, à vista do contido no 
processo protocolado sob o nº. 03429, de 08 de fevereiro de 2022; 

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

por Idade, nos termos do art. 40, § 1º, inciso III, “b”, da Constituição Federal, com a 
redação dada pela Emenda Constitucional nº. 41, de 19.12.03, a JAIR PROCÓPIO DE 
ALMEIDA, matrícula 48003-01, inscrito no Cadastro de Pessoa Física – CPF/MF sob o 
nº. 641.149.539-49, ocupante do cargo de Operário, Classe A, Nível 37, do Grupo 
Profissional Básico 1, lotado na Secretaria Municipal de Agricultura, Serviços Públicos e 
Meio Ambiente. 

Art. 2º – O valor dos proventos será de R$1.427,68 (Um mil, 
quatrocentos e vinte e sete reais e sessenta e oito centavos) calculados na proporção de 
11.523/12.775 avos das 80% maiores remunerações de contribuição desde ago/94, 
conforme disposto no art. 40, parágrafos 3º e 17º, da CRFB, com a redação dada pela E.C. 
41/03, combinado com o art. 31, da Lei Municipal nº. 3.225/05; Lei Federal nº. 10.887/04; 
O.N. nº. 02/09, da Secretaria de Políticas de Previdência Social; acrescidos de R$207,22 
(Duzentos e sete reais e vinte e dois centavos), para atingir o valor de R$ 1.634,90 (Um 
mil, seiscentos e trinta e quatro reais e noventa centavos), salário mínimo municipal, 
conforme Lei Municipal nº. 5.044, de 27.01.2022; correspondentes a 31 anos, 06 meses e 
28 dias de contribuição a Regime Próprio de Previdência Social, acumulado com Regime 
Geral de Previdência Social. 

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

Art. 4º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário. 

 
       Arapongas, 18 de maio de 2022. 

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

 

  

PPRREEFFEEIITTUURRAA  DDOO  MMUUNNIICCÍÍPPIIOO  DDEE  AARRAAPPOONNGGAASS  
Estado do Paraná 

 

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

 
 DECRETO nº. 349/22, de 18 de maio de 2022. 

 
SÉRGIO ONOFRE DA SILVA, Prefeito do Município de 

Arapongas, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, à vista do contido no 
processo protocolado sob o nº. 04161, de 14 de fevereiro de 2022; 

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

por Idade, nos termos do art. 40, § 1º, inciso III, “b”, da Constituição Federal, com a 
redação dada pela Emenda Constitucional nº. 41, de 19.12.03, a NADIR BATISTA 
MAZIERO, matrícula 74047-01, inscrita no Cadastro de Pessoa Física – CPF/MF sob o 
nº. 435.956.699-91, ocupante do cargo de Auxiliar de Serviços Gerais 30h, Classe B, Nível 
16, do Grupo Profissional Básico 1, lotado na Secretaria Municipal de Educação. 

Art. 2º – O valor dos proventos será de R$989,42 (Novecentos e 
oitenta e nove reais e quarenta e dois centavos) calculados na proporção de 7.378/10.950 
avos das 80% maiores remunerações de contribuição desde mar/02, conforme disposto no 
art. 40, parágrafos 3º e 17º, da CRFB, com a redação dada pela E.C. 41/03, combinado com 
o art. 31, da Lei Municipal nº. 3.225/05; Lei Federal nº. 10.887/04; O.N. nº. 02/09, da 
Secretaria de Políticas de Previdência Social, complementado em R$222,58 (Duzentos e 
vinte e dois reais e cinquenta e oito centavos), para alcançar o mínimo nacional; acrescidos 
ainda de R$422,90 (Quatrocentos e vinte e dois reais e noventa centavos), para atingir o 
valor de R$ 1.634,90 (Um mil, seiscentos e trinta e quatro reais e noventa centavos), 
salário mínimo municipal, conforme Lei Municipal nº. 5.044, de 27.01.2022; 
correspondentes a 20 anos, 02 meses e 18 dias de contribuição a Regime Próprio de 
Previdência Social. 

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

Art. 4º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário. 

 
       Arapongas, 18 de maio de 2022. 

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

 

  

PPRREEFFEEIITTUURRAA  DDOO  MMUUNNIICCÍÍPPIIOO  DDEE  AARRAAPPOONNGGAASS  
Estado do Paraná 

 

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

 
 DECRETO nº. 350/22, de 18 de maio de 2022. 

 
SÉRGIO ONOFRE DA SILVA, Prefeito do Município de 

Arapongas, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, à vista do contido no 
processo protocolado sob o nº. 04357, de 15 de fevereiro de 2022; 

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

por Idade, nos termos do art. 40, § 1º, inciso III, “b”, da Constituição Federal, com a 
redação dada pela Emenda Constitucional nº. 41, de 19.12.03, a DALVA DE SOUZA 
BEIRIGO, matrícula 96881-01, inscrita no Cadastro de Pessoa Física – CPF/MF sob o nº. 
691.876.149-87, ocupante do cargo de Auxiliar de Serviços Gerais 30h, Classe A, Nível 
11, do Grupo Profissional Básico 1, lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social. 

Art. 2º – O valor dos proventos será de R$567,84 (Quinhentos e 
sessenta e sete reais e oitenta e quatro centavos) calculados na proporção de 3.939/10.950 
avos das 80% maiores remunerações de contribuição desde ago/11, conforme disposto no 
art. 40, parágrafos 3º e 17º, da CRFB, com a redação dada pela E.C. 41/03, combinado com 
o art. 31, da Lei Municipal nº. 3.225/05; Lei Federal nº. 10.887/04; O.N. nº. 02/09, da 
Secretaria de Políticas de Previdência Social, complementado em R$644,16 (Seiscentos e 
quarenta e quatro reais e dezesseis centavos), para alcançar o mínimo nacional; acrescidos 
ainda de R$422,90 (Quatrocentos e vinte e dois reais e noventa centavos), para atingir o 
valor de R$ 1.634,90 (Um mil, seiscentos e trinta e quatro reais e noventa centavos), 
salário mínimo municipal, conforme Lei Municipal nº. 5.044, de 27.01.2022; 
correspondentes a 10 anos, 09 meses e 19 dias de contribuição a Regime Próprio de 
Previdência Social. 

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

Art. 4º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário. 

 
       Arapongas, 18 de maio de 2022. 

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

 
 
 
 



SEXTA-FEIRA 20/05/2022                                 DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS                                       ANO: XIV Nº: 3126 PÁG: 20

 

ARAPONGAS  

 

  

PPRREEFFEEIITTUURRAA  DDOO  MMUUNNIICCÍÍPPIIOO  DDEE  AARRAAPPOONNGGAASS  
Estado do Paraná 

 

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

 
 DECRETO nº. 351/22, de 18 de maio de 2022. 

 
SÉRGIO ONOFRE DA SILVA, Prefeito do Município de 

Arapongas, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, à vista do contido no 
processo protocolado sob o nº. 05131, de 22 de fevereiro de 2022; 

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

por Idade e Tempo de Contribuição, nos termos do art. 40, § 1º, inciso III, “a”, da 
Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda Constitucional nº. 41, de 19.12.03,  
a MARIA HELENA GOMES, matrícula 93408-01, inscrita no Cadastro de Pessoa Física 
– CPF/MF sob o nº. 493.525.399-15, ocupante do cargo de Secretário de Documentação 
Escolar, Classe A, Nível 60, do Grupo Profissional Médio, lotado na Secretaria Municipal 
de Educação. 

Art. 2º – O valor dos proventos será de R$2.435,65 (Dois mil, 
quatrocentos e trinta e cinco reais e sessenta e cinco centavos) calculados na integralidade 
das 80% maiores remunerações de contribuição desde jul/94, conforme disposto no art. 40, 
parágrafos 3º e 17º, da CRFB, com a redação dada pela E.C. 41/03, combinado com o art. 
31, da Lei Municipal nº. 3.225/05; Lei Federal nº. 10.887/04; O.N. nº. 02/09, da Secretaria 
de Políticas de Previdência Social; correspondentes a 37 anos, 04 meses e 28 dias de 
contribuição a Regime Próprio de Previdência Social, acumulado com Regime Geral da 
Previdência Social. 

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

Art. 4º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário. 

 
       Arapongas, 18 de maio de 2022. 

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

 

  

PPRREEFFEEIITTUURRAA  DDOO  MMUUNNIICCÍÍPPIIOO  DDEE  AARRAAPPOONNGGAASS  
Estado do Paraná 

 

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

 
 DECRETO nº. 352/22, de 18 de maio de 2022. 

 
SÉRGIO ONOFRE DA SILVA, Prefeito do Município de 

Arapongas, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, à vista do contido no 
processo protocolado sob o nº. 06121, de 02 de março de 2022; 

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

por Idade, nos termos do art. 40, § 1º, inciso III, “b”, da Constituição Federal, com a 
redação dada pela Emenda Constitucional nº. 41, de 19.12.03, a EDSON RACHEL, 
matrícula 94994-02, inscrito no Cadastro de Pessoa Física – CPF/MF sob o nº. 
512.833.797-91, ocupante do cargo de Operário, Classe A, Nível 23, do Grupo Profissional 
Básico 1, lotado na Secretaria Municipal de Saúde. 

Art. 2º – O valor dos proventos será de R$463,98 (Quatrocentos e 
sessenta e três reais e noventa e oito centavos) calculados na proporção de 3.724/12.775 
avos das 80% maiores remunerações de contribuição desde mar/12, conforme disposto no 
art. 40, parágrafos 3º e 17º, da CRFB, com a redação dada pela E.C. 41/03, combinado com 
o art. 31, da Lei Municipal nº. 3.225/05; Lei Federal nº. 10.887/04; O.N. nº. 02/09, da 
Secretaria de Políticas de Previdência Social, complementado em R$748,02 (Setecentos e 
quarenta e oito reais e dois centavos), para alcançar o mínimo nacional; acrescidos ainda de 
R$422,90 (Quatrocentos e vinte e dois reais e noventa centavos), para atingir o valor de R$ 
1.634,90 (Um mil, seiscentos e trinta e quatro reais e noventa centavos), salário mínimo 
municipal, conforme Lei Municipal nº. 5.044, de 27.01.2022; correspondentes a 10 anos, 
02 meses e 14 dias de contribuição a Regime Próprio de Previdência Social. 

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

Art. 4º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário. 

 
       Arapongas, 18 de maio de 2022. 

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

 

  

PPRREEFFEEIITTUURRAA  DDOO  MMUUNNIICCÍÍPPIIOO  DDEE  AARRAAPPOONNGGAASS  
Estado do Paraná 

 

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

 
 DECRETO nº. 353/22, de 18 de maio de 2022. 

 
SÉRGIO ONOFRE DA SILVA, Prefeito do Município de 

Arapongas, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, à vista do contido no 
processo protocolado sob o nº. 06540, de 04 de março de 2022; 

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

por Idade e Tempo de Contribuição, nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional nº. 
47, de 05.07.2005, a VALMIR ALVES FERREIRA, matrícula 31879-03, inscrito no 
Cadastro de Pessoa Física – CPF/MF sob o nº. 577.101.809-06, ocupante do cargo de 
Técnico em Vigilância Sanitária, Classe D, Nível 91, do Grupo Profissional Médio, lotado 
na Secretaria Municipal de Saúde. 

Art. 2º – O valor dos proventos será de R$10.978,99 (Dez mil, 
novecentos e setenta e oito reais e noventa e nove centavos) mensais, já acrescidos de 32% 
(Trinta e dois por cento) de adicionais por tempo de serviço municipal, de conformidade 
com as Leis números 4.451/16 e 4.453/16 (Estatuto dos Servidores e Plano de Cargos e 
Salários), calculados na integralidade dos vencimentos efetivos, conforme assegurado no 
art. 7º, da EC nº. 41/03; Lei Federal nº. 10.887/04; O.N. nº. 02/09, da Secretaria de 
Políticas de Previdência Social, correspondentes a 46 anos, 06 meses e 22 dias de 
contribuição a Regime Próprio de Previdência Social, acumulado com Regime Geral da 
Previdência Social. 

Art. 3º - Conforme dispositivos legais supracitados, os proventos 
serão revistos na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a 
remuneração dos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes da transformação 
ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria, portanto com 
paridade. 

Art. 4º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário. 

 
       Arapongas, 18 de maio de 2022. 

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

 

  

PPRREEFFEEIITTUURRAA  DDOO  MMUUNNIICCÍÍPPIIOO  DDEE  AARRAAPPOONNGGAASS  
Estado do Paraná 

 

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

 
 DECRETO nº. 354/22, de 18 de maio de 2022. 

 
SÉRGIO ONOFRE DA SILVA, Prefeito do Município de 

Arapongas, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, à vista do contido no 
processo protocolado sob o nº. 06682, de 04 de março de 2022; 

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

por Idade e Tempo de Contribuição, nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional nº. 
47, de 05.07.2005, a FRANCISCO CARLOS DE PAULA, matrícula 45454-01, inscrito 
no Cadastro de Pessoa Física – CPF/MF sob o nº. 475.997.239-00, ocupante do cargo de 
Técnico em Vigilância Sanitária, Classe A, Nível 86, do Grupo Profissional Médio, lotado 
na Secretaria Municipal de Saúde. 

Art. 2º – O valor dos proventos será de R$7.083,49 (Sete mil e 
oitenta e três reais e quarenta e nove centavos) mensais, já acrescidos de 28% (Vinte e oito 
por cento) de adicionais por tempo de serviço municipal, de conformidade com as Leis 
números 4.451/16 e 4.453/16 (Estatuto dos Servidores e Plano de Cargos e Salários), 
calculados na integralidade dos vencimentos efetivos, conforme assegurado no art. 7º, da 
EC nº. 41/03; Lei Federal nº. 10.887/04; O.N. nº. 02/09, da Secretaria de Políticas de 
Previdência Social, correspondentes a 42 anos e 25 dias de contribuição a Regime Próprio 
de Previdência Social, acumulado com Regime Geral da Previdência Social. 

Art. 3º - Conforme dispositivos legais supracitados, os proventos 
serão revistos na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a 
remuneração dos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes da transformação 
ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria, portanto com 
paridade. 

Art. 4º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário. 

 
       Arapongas, 18 de maio de 2022. 

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

 

  

PPRREEFFEEIITTUURRAA  DDOO  MMUUNNIICCÍÍPPIIOO  DDEE  AARRAAPPOONNGGAASS  
Estado do Paraná 

 

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

 
 DECRETO nº. 355/22, de 18 de maio de 2022. 

 
SÉRGIO ONOFRE DA SILVA, Prefeito do Município de 

Arapongas, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, à vista do contido no 
processo protocolado sob o nº. 06867, de 07 de março de 2022; 

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

por Idade, nos termos do art. 40, § 1º, inciso III, “b”, da Constituição Federal, com a 
redação dada pela Emenda Constitucional nº. 41, de 19.12.03, a MARLENE DE 
MARCHI DA SILVA, matrícula 64947-02, inscrita no Cadastro de Pessoa Física – 
CPF/MF sob o nº. 030.329.889-85, ocupante do cargo de Professor, Classe C, Nível 14, do 
Quadro de Pessoal do Magistério Público Municipal, lotado na Secretaria Municipal de 
Educação. 

Art. 2º – O valor dos proventos será de R$1.340,82 (Um mil, 
trezentos e quarenta reais e oitenta e dois reais) calculados na proporção de 5.887/10.950 
avos das 80% maiores remunerações de contribuição desde mar/06, conforme disposto no 
art. 40, parágrafos 3º e 17º, da CRFB, com a redação dada pela E.C. 41/03, combinado com 
o art. 31, da Lei Municipal nº. 3.225/05; Lei Federal nº. 10.887/04; O.N. nº. 02/09, da 
Secretaria de Políticas de Previdência Social; acrescidos de R$294,08 (Duzentos e noventa 
e quatro reais e oito centavos), para atingir o valor de R$ 1.634,90 (Um mil, seiscentos e 
trinta e quatro reais e noventa centavos), salário mínimo municipal, conforme Lei 
Municipal nº. 5.044, de 27.01.2022; correspondentes a 16 anos, 01 mês e 17 dias de 
contribuição a Regime Próprio de Previdência Social. 

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

Art. 4º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário. 

 
       Arapongas, 18 de maio de 2022. 

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