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ATOS DO PODER EXECUTIVO

EXTRATO DE CONTRATO 

Processo Administrativo: nº 195/2021. 
Pregão: nº. 108/2021.  
Partes: Município de Arapongas e ALBUQUERQUE PÁDUA - 
EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 03.201.617/0001-63, neste 
ato representada por seu sócio administrador Sr. ALEANDRO 
ALBUQUERQUE PÁDUA, no CPF nº 878.389.239-72. 
(Contrato n° 067/2023 – R$ 372.974,70).  
Objeto: Registro de preços para aquisição de material de 
pintura, acabamentos e tintas para manutenção e 
conservação dos prédios do município de Arapongas, em 
atendimento a Secretaria Municipal de Obras Transporte e 
Desenvolvimento Urbano - SEODUR, de acordo com as 
especificações constantes no Edital de Pregão nº 048/2021 e 
em seus Anexos, e Ata de Registro de Preços nº 420/2021. 
Valor: R$ 372.974,70 (trezentos e setenta e dois mil, 
novecentos e setenta e quatro reais e setenta centavos). 
Prazo de Vigência: 4 (quatro) meses, com início a partir de 27 
de janeiro de 2023. 
Foro: Município de Arapongas. Data e Assinaturas. 
 

EXTRATO DE TERMO ADITIVO 

Processo Administrativo nº: 022/2017. 
Dispensa de Licitação nº: 010/2017. 
Contrato nº: 209/2017; 7º termo aditivo. 
Partes: Município de Arapongas e ESPÓLIO DE HELENA HIZO 
VIEIRA, por intermédio de seu administrador provisório Sr. 
NELSON HIZO VIEIRA, CPF nº 370.853.447-68. 
Objeto: Locação de Imóvel localizado à Rua Marabú, nº 800, 
esquina com Rua Garças - Centro, para abrigar as atividades 
e instalações da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, 
Emater e Seab/Adapar., em atendimento a Gerência de 
Patrimônio - GEPAT. 
Objeto do Termo Aditivo: Conforme Processo Administrativo 
n ° 4512/2023 e nos termos da Lei 8.666/93, fica prorrogado 
o prazo de vigência do contrato por 12 (doze) meses, 
observado o início em 24 de fevereiro de 2023 e 
encerramento em 24 de fevereiro de 2024. Para o período 
objeto da prorrogação, o valor mensal do aluguel será 
reajustado em 3,79%, conforme IGP-M acumulado no nos 
últimos 12 (doze) meses, passando de R$ 5.021,20 (cinco mil, 
vinte e um reais e vinte centavos) para R$ 5.211,50 (cinco 
mil, duzentos e onze reais e cinquenta centavos) mensais, 
totalizando ao final do período a quantia de R$ 62.538,00 
(sessenta e dois mil, quinhentos e trinta e oito reais). As 
demais condições estipuladas no contrato permanecem 
inalteradas. Data e assinaturas. 
 

AUTORIZAÇÃO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS 

Fica autorizada a concessão de 03 (três) diárias, para o 
Secretário de Administração, GABRIEL ESPER DUARTE, 
inscrito no CPF sob nº 094.423.489-57, para deslocamento 
da sede deste Município até a cidade de Curitiba-Paraná, 
para participar de um curso de capacitação ministrado pelo 
Gestão Pública Brasil Cursos Ltda, com o tema: "Portal da 
Transparência Atualização, Mudanças e Regularização, com 
ida no dia 14/03/2023 e retorno previsto para 17/03/2023, 
nos termos do disposto no Art. 2º, inciso I da Lei nº 4.648/18, 
de 20/02/2018. 

(  X   ) com pernoite – Valor da diária R$ 731,14 
(       ) sem pernoite 
Valor total a ser creditado: R$ 2.193,42 
 

Arapongas, 02 de março de 2023. 
 

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA 
Prefeito 

 

RETIFICAÇÃO DO EXTRATO DE CONTRATO DERIVADO DE 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, PROCESSO 

ADMINISTRATIVO N°006/2022, PREGÃO N° 005/2022, ATA 
DE REGISTRO DE PREÇOS N° 066/2022, CONTRATO 

129/2023. 

Ante ao erro de digitação no extrato de Contrato derivado de 
Ata de Registro de Preços, publicado no dia 16/02/2023 na 
Folha de Londrina e no Diário Oficial do Município de 
Arapongas. 
Onde se lê: R$ 147.246,00 (cento e quarenta e sete mil, 
duzentos e quarenta e seis reais) 
Leia-se: R$ 147.219,23 (cento e quarenta e sete mil, 
duzentos e dezenove reais e vinte e três centavos). 
Data e Assinaturas. 
 

COMUNICADO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 007/2023 

MUNICÍPIO DE ARAPONGAS, pessoa jurídica de direito 
público interno, inscrito no CNPJ/MF sob nº 
76.958.966/0001-06, com sede na Rua Garças, 750, nesta 
cidade, neste ato representado pelo Exmo. Prefeito, Sr. 
Sérgio Onofre da Silva, portador da carteira de identidade RG 
no 3.438.984-5/SSP-PR e inscrito no CPF/MF no 
477.980.099-49, residente e domiciliado neste Município 
torna público nos termos do art. 24, X, da Lei nº 8666/93, a 
locação de imóvel localizado à rua flamingos, 152, para 
instalação de casa de passagem e acolhida para mulheres 
vítimas de violência doméstica, em atendimento a Secretaria 
de Assistência Social – SEMAS. 

 
Arapongas, 03 de março de 2023. 

 
Sérgio Onofre da Silva 

Prefeito Municipal 



SEXTA-FEIRA 03/03/2023 DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS ANO: XV Nº: 3217 PÁG: 2

 

ARAPONGAS  
 
 
 

 
 

PPRREEFFEEIITTUURRAA  DDOO  MMUUNNIICCÍÍPPIIOO  DDEE  AARRAAPPOONNGGAASS  
Estado do Paraná 

 

 
SECRETARIA EXECUTIVA 

 

DECRETO Nº 150/23, DE 28 DE FEVEREIRO DE 2023 

 

Estabelece regras e diretrizes para pesquisa de 

preços e definição de valor máximo de 

contratações públicas, nos termos da Lei federal 

nº 14.133, de 1º de abril de 2021, no âmbito da 

Administração Pública do Município de 

Arapongas”. 
 

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

no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o disposto no art. 23 da Lei Federal n.º 14.133, de 1º 

de abril de 2021, 

 

Art. 1º. Este Decreto estabelece regras sobre o procedimento administrativo de pesquisa 

de preços para formação de preço máximo em licitações e aquisição de bens e contratação de serviços 

em geral no âmbito da administração pública municipal direta. 

 

Art. 2º. A pesquisa de preços será formalizada em documento que deverá conter as 

seguintes informações: 
 

I – Descrição do objeto a ser contratado; 
 

II – Identificação do(s) servidor(es) responsável(is) pela pesquisa; 
 

III – Descrição das fontes consultadas; 
 

IV – Série de preços coletados; 
 

V – Método estatístico aplicado para definição do valor estimado; 
 

VI – Justificavas para a metodologia utilizada, em especial quando houver desconsideração 

de valores inconsistentes, inexequíveis ou excessivamente elevados; 
 

VII – Documentos que dão suporte ao cálculo do valor estimado; 
 

VIII – Justificativa da escolha dos fornecedores quando houver cotação direta nos termos 

do inciso VII do art. 4º deste Decreto. 

 

Art. 3º. Na pesquisa de preços, sempre que possível, deverão ser observadas as condições 

comerciais praticadas, incluindo prazos e locais de entrega, instalação e montagem do bem ou 

execução do serviço, quantidade contratada, formas e prazos de pagamento, fretes, garantias exigidas 

e marcas e modelos, quando for o caso, observadas a potencial economia de escala e as peculiaridades 

do local de execução do objeto, além da realidade do mercado local e/ou regional. 

 

Art. 4º. As pesquisas de preços dos processos licitatórios para aquisição de bens e 

contratação de serviços em geral serão realizadas mediante aplicação das seguintes referências e 

parâmetros, combinados ou não: 
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I - quando existente, o preço praticado em contratações da própria Administração 

Municipal, considerados eventuais reajustes, repactuações e reequilíbrios concedidos, em execução ou 

concluídas no período de 1 (um) ano anterior à data da pesquisa de preços, observada a correção do 

valor pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) ou outro índice que venha a 

substituí-lo, desde a data da homologação do certame, ou desde o último reajuste, repactuação ou 

reequilíbrio, até a data da pesquisa de preços; 
 

II - quando existente, o preço constante do Banco de Preços em Saúde (BPS), como 

referência de preços de medicamentos e produtos para saúde, observadas as quantidades adquiridas e 

a correção do valor pelo IPCA ou outro índice que venha a substituí-lo, desde a data da compra até a 

data da pesquisa de preços; 
 

III – a composição de custos unitários menores ou iguais à mediana do item 

correspondente no painel para consulta de preços, disponível no Portal Nacional de Contratações 

Públicas (PNCP), no período de 1 (um) ano anterior à data da pesquisa de preços, observada a correção 

do valor pelo IPCA ou outro índice que venha a substituí-lo, desde a data da homologação do certame 

até a data da pesquisa de preços; 
 

IV – contratações similares feitas pela Administração Pública, em execução ou concluídas 

no período de 1 (um) ano anterior à data da pesquisa de preços, inclusive mediante sistema de registro 

de preços, observada a correção do valor pelo IPCA ou outro índice que venha a substituí-lo, desde a 

data da homologação do certame até a data da pesquisa de preços; 
 

V – consulta ao aplicativo Menor Preço Nota Paraná desenvolvido pelo Governo do Estado 

do Paraná ou a outra ferramenta que o substitua para se estabelecer o preço estimado ou de 

referência do objeto licitado, sem prejuízo do uso combinado de outras ferramentas para o mesmo 

objetivo; 
 

VI - utilização de dados de pesquisa publicada em mídia especializada, de tabela de 

referência formalmente aprovada pelo Poder Executivo federal e de sítios eletrônicos especializados 

ou de domínio amplo, desde que contenham a data e hora de acesso; 
 

VII - pesquisa direta com, no mínimo, 3 (três) fornecedores, mediante solicitação formal 

de cotação, por meio de ofício ou e-mail, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses 

fornecedores e que não tenham sido obtidos os orçamentos com mais de 6 (seis) meses de 

antecedência da data de divulgação do edital; 
 

VIII - preços obtidos em pesquisa na base nacional ou regional de notas fiscais eletrônicas, 

no período de 1 (um) ano anterior à data da pesquisa de preços, observada a correção do valor pelo 

IPCA ou outro índice que venha a substituí-lo, desde data da emissão da nota até a data da pesquisa de 

preços. 
 

§ 1º Os parâmetros estabelecidos nos incisos I e II obrigatoriamente deverão ser utilizados 

na pesquisa de preços, salvo em caso de impossibilidade, hipótese em que deverá ser apresentada 

justificativa nos autos. 
 

§ 2º Quando a pesquisa de preços for realizada com fornecedores, nos termos do inciso 

VII, deverá ser observado: 
 

I - obtenção de propostas formais, contendo, no mínimo: 
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a) descrição do objeto, valor unitário e total, marca e se possível, modelo; 

b) número do Cadastro de Pessoa Física - CPF ou do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - 

CNPJ do proponente; 

c) endereços físico e eletrônico e telefone de contato; 

d) data de emissão; e 

e) nome completo e identificação do responsável. 
 

II - registro, nos autos do processo da contratação correspondente, da relação de 

fornecedores que foram consultados e não enviaram propostas no prazo definido como resposta à 

solicitação de que trata o inciso VII do caput. 
 

§ 3º Para a utilização do Banco de Preços em Saúde: 
 

I - deverão ser priorizados os preços de compras praticadas no Estado do Paraná; 
 

II - não havendo histórico de pesquisa do item no período selecionado, a pesquisa poderá 

ser ampliada para os demais Estados; 
 

III - serão utilizados os preços obtidos de compras realizadas no período de 1 (um) ano 

anterior à data da pesquisa de preços; 
 

IV - se for obtida mais de uma referência no BPS, oriunda de cidades e contratações 

distintas, tais valores poderão ser utilizados como referências de preços, fazendo-se constar a data da 

contratação ou licitação, o fornecedor e a cidade correspondente; 
 

V - se utilizada a média ponderada será vedada a utilização de compras individuais já 

contempladas na média ponderada. 
 

§ 4º Quando forem utilizadas referências de preços de sítios eletrônicos da internet, essas 

referências deverão conter, além do previsto no inciso VI do caput deste artigo, o CNPJ e o endereço 

eletrônico consultado, sendo vedada a utilização de preços promocionais, com descontos 

condicionais ou com acréscimos em virtude de parcelamento. 
 

§ 5º Deverá ser observado o intervalo temporal máximo de 6 (seis) meses entre a data das 

cotações e a divulgação do edital de licitação, e caso seja ultrapassado o referido intervalo temporal 

máximo, as cotações deverão ser atualizadas. 

 

Art. 5º. Serão utilizados, como métodos para obtenção do preço estimado, a média ou o 

menor dos valores obtidos na pesquisa de preços, desde que o cálculo incida sobre um conjunto de 

quatro ou mais preços, oriundos de dois ou mais dos parâmetros de que trata o art. 4º, 

desconsiderados os valores inexequíveis, inconsistentes e os excessivamente elevados. 
 

§ 1º Caso uma referência de preço destoe além de 30% do preço obtido, 

independentemente do método utilizado, deverá ser descartado, acrescendo nova referência de 

preço. 
 

§ 2º Para desconsideração dos valores inexequíveis, inconsistentes ou excessivamente 

elevados, deverão ser adotados critérios fundamentados e descritos no processo administrativo. 
 

§ 3º Os preços coletados devem ser analisados de forma crítica, em especial, quando 

houver grande variação entre os valores apresentados. 
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§ 4º Excepcionalmente, será admitida a determinação de preço estimado com base em 

menos de quatro preços, desde que devidamente justificada nos autos pelo servidor responsável e 

aprovada pela autoridade competente. 

 

Art. 6º. Nas contratações diretas por inexigibilidade ou por dispensa de licitação, aplica-se 

o disposto no art. 4º. 
 

§ 1º Quando não for possível estimar o valor do objeto na forma estabelecida no art. 4º, a 

justificativa de preços será dada com base em valores de contratações de objetos idênticos, 

comercializados pela futura contratada, por meio da apresentação de notas fiscais emitidas para 

outros contratantes, públicos ou privados, no período de até 1 (um) ano anterior à data da contratação 

pela Administração, ou por outro meio idôneo. 
 

§ 2º Excepcionalmente, caso a futura contratada não tenha comercializado o objeto 

anteriormente, a justificativa de preço de que trata o parágrafo anterior poderá ser realizada com 

objetos semelhantes de mesma natureza, devendo apresentar especificações técnicas que 

demonstrem similaridade com o objeto pretendido. 
 

§ 3º Fica vedada a contratação direta por inexigibilidade caso a justificativa de preços 

demonstre a possibilidade de competição. 
 

§ 4º Na hipótese de dispensa de licitação com base nos incisos I e II do art. 75 da Lei nº 

14.133, de 1º de abril de 2021, a estimativa de preços de que trata o caput poderá ser realizada 

concomitantemente à seleção da proposta economicamente mais vantajosa. 
 

§ 5º O procedimento do § 4º será realizado por meio de solicitação formal de cotações a 

fornecedores. 

 

Art. 7º. No processo de contratação de obras e serviços de engenharia, o valor máximo da 

contratação será definido por insumo ou serviço da planilha de composição de custos, sendo acrescido 

o percentual de Benefícios e Despesas Indiretas (BDI) e Encargos Sociais cabível pelo custo 

correspondente do Sistema de Custos Referenciais de Obras (Sicro), para serviços e obras de 

infraestrutura de transportes, ou do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices de Construção 

Civil (Sinapi), para as demais obras e serviços de engenharia. 
 

§1º. Os valores dos insumos e serviços que não estiverem disponíveis nas tabelas Sinapi 

ou Sicro poderão ser obtidos pelos seguintes parâmetros, nesta ordem: 
 

I - dados de outras tabelas de referência formalmente aprovadas pelo Poder Executivo 

federal, estadual, distrital ou municipal; 
 

II - dados de pesquisa publicada em mídia especializada ou em sítios eletrônicos 

especializados ou de domínio amplo, desde que contenham a data e a hora de acesso; 
 

III - preços de contratações similares feitas pela Administração Pública, em execução ou 

concluídas no período de 1 (um) ano anterior à data da pesquisa de preços, observado o índice de 

atualização de preços correspondente; 
 

IV - preços obtidos em pesquisa na base nacional de notas fiscais eletrônicas, no período 

de 1 (um) ano anterior à data da pesquisa de preços, observada a correção do valor pelo IPCA ou por 
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outro índice que venha a substituí-lo, desde data da emissão da nota até a data da pesquisa de preços; 

e, 
 

V - preços obtidos em pesquisa direta com, no mínimo, 3 (três) fornecedores, sendo 

necessária justificativa caso não se alcancem 3 (três) cotações. 
 

§2º. Em decorrência de Convênio firmado ou de obrigação definida pelo órgão repassador 

dos recursos, poderão ser utilizadas outras tabelas oficiais. 

 

Art. 8º. No processo licitatório para contratação de obras e serviços de engenharia, sob os 

regimes de contratação integrada ou semi-integrada, o valor máximo da contratação será calculado, 

acrescido ou não de parcela referente à remuneração do risco, e, sempre que necessário e o 

anteprojeto permitir, a estimativa de preço será baseada em orçamento sintético, nos termos do art. 

7º deste decreto, devendo a utilização de metodologia expedita ou paramétrica e de avaliação 

aproximada, baseada em outras contratações similares, ser reservada às frações do empreendimento 

não suficientemente detalhadas no anteprojeto. 
 

Parágrafo único. Na hipótese de que trata este artigo, será exigido dos licitantes ou 

contratados, no orçamento que compuser suas respectivas propostas, no mínimo, o mesmo nível de 

detalhamento do orçamento sintético referido no dispositivo. 

 

Art. 9º. Desde que justificado, o orçamento estimado da contratação poderá ter caráter 

sigiloso, sem prejuízo da divulgação do detalhamento dos quantitativos e das demais informações 

necessárias para a elaboração das propostas, salvo na hipótese de licitação cujo critério de julgamento 

for por maior desconto. 

 

Art. 10. As regras deste decreto também se aplicam em pesquisa de preços para subsidiar 

celebrações de convênios com outros entes ou órgãos da Administração Pública, devendo as 

referências de preços integrarem o futuro processo licitatório. 

 

Art. 11. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 

em contrário. 

 

Arapongas, 28 de fevereiro de 2023. 

    

 

 

 

 
 

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA 
Prefeito 

 
 
 
 

GABRIEL ESPER DUARTE 
Secretário Municipal de Administração 
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DECRETO Nº 169/23, DE 02 DE MARÇO DE 2023 
 

Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Suplementar - 
Superávit Financeiro, no orçamento do Município de 
Arapongas, para o exercício de 2023 e a ajustar as 
programações estabelecidas no Plano Plurianual 2022 a 
2025 da Lei nº. 5.019 de 08/11/2021, 1ª alteração Lei nº 
5.146 de 06/12/2022 e na Lei de Diretrizes Orçamentárias 
de 2023, Lei 5.090 de 08/06/2022, alterada pela Lei nº 
5.147 de 06/12/2022. 

 
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 2023, com base no art.5° da Lei Municipal nº. 5.138, de 18 de novembro de 2022, Crédito Adicional Suplementar – 
Superávit Financeiro no valor de R$ 1.494.752,76 (um milhão, quatrocentos e noventa e quatro mil, setecentos e cinquenta e dois 
reais e setenta e seis centavos). 

 
  06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEG. PÚBLICA E TRÂNSITO – SESTRAN 
  06.02 - Fundo Municipal de Transito 
154510010.2.014/3.3.3.90.40.00 - Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica............R$       247.868,27 
  Fonte de recurso 509 
  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$          2.000,00 
  Fonte de recurso 935 
  07.02 - Fundo Municipal de Assistência Social 
082440013.2.020/3.3.3.90.32.00 - Material, bem ou serviço para distribuição gratuita..............................................R$          2.000,00 
  Fonte de recurso 934 
082440014.2.068/3.3.3.90.32.00 - Material, bem ou serviço para distribuição gratuita..............................................R$          5.000,00 
  Fonte de recurso 939 
  09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SAÚDE 
  09.01 - Fundo Municipal de Saúde 
103010021.2.046/3.4.4.90.52.00 - Equipamentos e material permanente.................................................................R$           1.304,68 
  Fonte de recurso 304 
                             3.4.4.90.52.00 - Equipamentos e material permanente.................................................................R$           4.424,83 
  Fonte de recurso 312 
                             3.4.4.90.52.00 - Equipamentos e material permanente.................................................................R$           5.055,58 
  Fonte de recurso 329 
              3.4.4.90.52.00 - Equipamentos e material permanente.................................................................R$           2.261,25 
  Fonte de recurso 331 
              3.4.4.90.52.00 - Equipamentos e material permanente.................................................................R$              240,40 
  Fonte de recurso 332 
              3.4.4.90.52.00 - Equipamentos e material permanente.................................................................R$           4.456,70 
  Fonte de recurso 342 
                             3.4.4.90.52.00 - Equipamentos e material permanente.................................................................R$           8.638,80 
  Fonte de recurso 343 
              3.4.4.90.52.00 - Equipamentos e material permanente.................................................................R$           4.788,40 
  Fonte de recurso 345 
                             3.4.4.90.52.00 - Equipamentos e material permanente.................................................................R$           5.154,77 
  Fonte de recurso 371 
              3.4.4.90.52.00 - Equipamentos e material permanente.................................................................R$           1.800,00 
  Fonte de recurso 381 
              3.4.4.90.52.00 - Equipamentos e material permanente.................................................................R$       227.384,46 
  Fonte de recurso 389 
              3.4.4.90.52.00 - Equipamentos e material permanente.................................................................R$         17.000,00 
  Fonte de recurso 391 
              3.4.4.90.52.00 - Equipamentos e material permanente.................................................................R$         44.938,00 
  Fonte de recurso 392 
                             3.3.3.90.39.00 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica.....................................................R$           5.688,99 
  Fonte de recurso 396 
                             3.3.3.90.39.00 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica.....................................................R$           1.398,99 
  Fonte de recurso 397 
                             3.3.3.90.39.00 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica.....................................................R$           2.308,11 
  Fonte de recurso 398 
                             3.3.3.90.39.00 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica.....................................................R$         22.655,19 
  Fonte de recurso 402 
                             3.3.3.90.39.00 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica.....................................................R$         17.705,22 
  Fonte de recurso 403 
                             3.3.3.90.39.00 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica.....................................................R$           6.894,20 
  Fonte de recurso 407 
                             3.3.3.90.39.00 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica.....................................................R$                67,29 
  Fonte de recurso 408 
                             3.3.3.90.30.00 - Material de consumo............................................................................................R$           1.052,20 
  Fonte de recurso 409 
                             3.3.3.90.30.00 - Material de consumo............................................................................................R$              803.69 
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  Fonte de recurso 413 
                             3.3.3.90.39.00 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica.....................................................R$                26,95 
  Fonte de recurso 415 
                             3.3.3.90.39.00 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica.....................................................R$         12.443,32 
  Fonte de recurso 417 
                             3.3.3.90.39.00 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica.....................................................R$              329,52 
  Fonte de recurso 419 
                             3.3.3.90.39.00 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica.....................................................R$           4.139,69 
  Fonte de recurso 420 
                             3.3.3.90.39.00 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica.....................................................R$                57,73 
  Fonte de recurso 422 
                             3.3.3.90.39.00 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica.....................................................R$              628,95 
  Fonte de recurso 424 
                             3.3.3.90.39.00 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica.....................................................R$              911,73 
  Fonte de recurso 425 
                             3.3.3.90.39.00 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica.....................................................R$           1.944,06 
  Fonte de recurso 426 
                             3.3.3.90.30.00 - Material de consumo............................................................................................R$         32.157,66 
  Fonte de recurso 427 
              3.4.4.90.52.00 - Equipamentos e material permanente.................................................................R$         21.466,00 
  Fonte de recurso 429 
                             3.4.4.90.52.00 - Equipamentos e material permanente.................................................................R$       450.000,00 
  Fonte de recurso 430 
                             3.3.3.90.39.00 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica.....................................................R$              144,36 
  Fonte de recurso 431 
                             3.3.3.90.30.00 - Material de consumo............................................................................................R$              550,00 
  Fonte de recurso 433 
                             3.3.3.90.39.00 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica.....................................................R$              190,87 
  Fonte de recurso 434 
                             3.3.3.90.39.00 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica.....................................................R$              338,58 
  Fonte de recurso 435 
                             3.4.4.90.52.00 - Equipamentos e material permanente.................................................................R$         66.567,30 
  Fonte de recurso 493 
  09.02 - Fundo Municipal de Saúde 
103010021.2.050/3.4.4.90.52.00 - Equipamentos e material permanente.................................................................R$         90.000,00 
  Fonte de recurso 347 
              3.3.3.90.39.00 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica.....................................................R$              343,07 
  Fonte de recurso 437 
              3.3.3.90.39.00 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica.....................................................R$           4.330,20 
  Fonte de recurso 438 
              3.3.3.90.39.00 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica.....................................................R$              297,48 
  Fonte de recurso 439 
              3.3.3.90.39.00 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica.....................................................R$              378,42 
  Fonte de recurso 444 
              3.3.3.90.39.00 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica.....................................................R$                33,08 
  Fonte de recurso 446 
                             3.3.3.90.39.00 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica.....................................................R$              291,89 
  Fonte de recurso 447 
              3.3.3.90.39.00 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica.....................................................R$           3.495,99 
  Fonte de recurso 448 
                             3.3.3.90.30.00 - Material de consumo............................................................................................R$           2.362,56 
  Fonte de recurso 449 
                             3.3.3.90.39.00 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica.....................................................R$         18.743,96 
  Fonte de recurso 494 
                             3.4.4.90.52.00 - Equipamentos e material permanente.................................................................R$         25.000,00 
  Fonte de recurso 913 
103050021.2.055/3.4.4.90.52.00 - Equipamentos e material permanente.................................................................R$         64.689,37 
  Fonte de recurso 451 
  16.00 - UNIDADE GESTORA 
  16.02 - Fundo Municipal de Reequipamento do Corpo de Bombeiros/PMPR – FUNREBOM 
061820003.2.067/3.3.3.90.30.00 - Material de consumo............................................................................................R$         30.000,00 
  Fonte de recurso 515 
                             3.3.3.90.39.00 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica.....................................................R$         20.000,00 
  Fonte de recurso 515 
   

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 2022 
das fontes de recursos abaixo especificados: 

 
FONTE DE RECURSO ESPECIFICAÇÃO VALOR 

509 Fundo Municipal de Trânsito 247.868,27 
935 Proteção Social Especial - Portaria MDS 113/15    2.000,00 
934 Proteção Social Básica    2.000,00 
939 Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Portaria MDS 

113/15 
   5.000,00 

304 Alienação de Bens da Saúde    1.304,68 
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312 Convênio n° 002350/00 - MS - Construção UBS    4.424,83 
329 Convênio Unidade de Pronto Atendimento - UPA 5.055,58 
331 Investimento - Aquisição de Equipamentos 2.261,25 
332 Investimento - Rede de Serviços de Saúde - UBS   240,40 
342 Investimento - Equipamentos e Material Permanente - UBS 4.456,70 
343 Investimento - Aquisição de Equipamentos 8.638,80 
345 Investimento - Equipamento Saúde 4.788,40 
371 Investimento - Equipamentos UBS 5.154,77 
381 Investimento - Aquisição de Veículo Transporte Seletivo 1.800,00 
389 Investimento - Aquis. Equipamentos - Proposta n° 

09.267.609.000/1180-05 
         227.384,46 

391 Investimento - Aquis. 2 Ambulâncias para o SAMU. Proposta nº 
09.267.609.000/1180-07 

           17.000,00 

392 Investimento - Aquis. Equipamentos - Proposta n° 
09.267.609.000/1190-01 

           44.938,00 

396 COVID 19 - Portaria n° 774, Anexo I - Parcela Piso Atenção Básica - 
PAB 

5.688,99 

397 COVID 19 - Portaria n° 774, Anexo II - Grupo de Média e Alta 
Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MAC 

1.398,99 

398 COVID 19 - Prestação Pecuniária do Poder Judiciário alocado no 
Fundo Estadual de Saúde 

2.308,11 

402 COVID 19 - Portaria nº 2.358 - Rastreamento e Monitoramento            22.655,19 
403 COVID 19 - Portaria nº 2.405 - Atenção Primária à Saúde no cuidado 

às populações específicas. 
           17.705,22 

407 COVID 19 - Portaria nº 2.994 - Atenção às pessoas com obesidade, 
diabetes mellitus ou hipertensão arterial sistêmica. 

6.894,20 

408 COVID 19 - Portaria nº 1.975 - Enfrentamento do Coronavírus.     67,29 
409 COVID 19 - Portaria nº 2.516 - Assistência Farmacêutica Saúde 

Mental. 
1.052,20 

413 Piso da Atenção Básica - Portaria nº 950/20 - Emenda de Bancada 
71170006 

  803,69 

415 COVID 19 - Portaria nº 3.874 - Enfrentamento do Coronavírus.     26,95 
417 COVID 19 - Resolução SESA Nº 350/2021 - Enfrentamento do 

Coronavírus 
           12.443,32 

419 COVID 19 - Portaria nº 650/21 - Centros Comunitários de Referência 
para Enfrentamento do Coronavírus. 

    329,52 

420 COVID 19 - Portaria nº 894/21 - Enfrentamento do Coronavírus. 4.139,69 
422 Custeio - Portaria n° 1.466/21 - Atenção Primária à Saúde     57,73 
424 Custeio - Portaria nº 1.507/21 - Atenção Primária à Saúde. Emenda 

Parlamentar 36000391404202100. 
  628,95 

425 Medida Provisória nº 1.062/21   911,73 
426 Custeio - Atenção Básica - Portaria 3.924/21 - Emendas Individuais 

proposta 3600035168520200 
1.944,06 

427 Custeio - Atenção Básica - Emenda - 30410003            32.157,66 
429 Atenção Básica - Emenda Parlamentar Proposta 

09267609000121001 Luciano Ducci 
           21.466,00 

430 Atenção Especializada - Investimento -Proposta 
09267609000120006 

         450.000,00 

431 COVID 19 - Portaria nº 3.978/21 - Custeio dos Centros Comunitários 
de Referência para Enfrentamento da Covid-19 

   144,36 

433 Emenda individual 37050008 Luciano Ducci    550,00 
434 Portaria GM/MS 331 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2022    190,87 
435 Portaria GM/MS 377 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2022   338,58 
493 Investimento SUS - Rendimentos            66.567,30 
347 Investimento - Programa Laboratório            90.000,00 
437 Emendas de Bancadas 36000441473202200 Dep.Luiza Canziani    343,07 
438 Emendas de Bancadas 36000441472202200 Dep.Lupion 4.330,20 
439 Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços  Atenção Primária 

à Saúde para Cumprimento de Metas - Emendas Individual 
37050001 (§ 13, art. 166 da CF) Dep.Luciano Ducci 

    297,48 

444 Emendas de Bancadas (Art. 166, § 12 E.C. 100/2019) 
Incremento PAP-emenda de relatoria-Dep.Christiane Yared 

    378,42 

446 Emendas de Bancadas (Art. 166, § 12 E.C. 100/2019) 
Incremento PAP-emenda de relatoria Deputado Eliel Machado 

      33,08 

447 Emendas de Bancada-Dep.Álvaro Dias     291,89 
448 Emendas de Bancadas - Dep.Luciano Ducci 3.495,99 
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449 Emendas de Bancadas - Dep.Aroldo Martins 2.362,56 
494 Custeio SUS - Rendimentos            18.743,96 
913 Resolução SESA 860/2022            25.000,00 
451 RESOLUÇÃO SESA Nº 808/2022 - PROVIGIA PARANÁ.            64.689,37 
515 Fundo Municipal de Reequipamento do Corpo de Bombeiros 50.000,00 
 
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 2023 nas ações orçamentárias estabelecidas no Plano Plurianual 2022 
a 2025 da Lei nº. 5.019 de 08/11/2021, 1ª alteração Lei nº 5.146 de 06/12/2022, 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 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 2023 nas atividades 
orçamentárias estabelecida na Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2023, Lei 5.090 de 08/06/2022, alterada pela Lei nº 5.147 de 
06/12/2022, 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, 02 de março de 2023. 
 
 
 
 
 
 
 

JULIANO RAMPINELLI BERALDI 
Secretário Municipal de Planejamento e Orçamento 

SERGIO ONOFRE DA SILVA 
Prefeito 
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DECRETO No 171/23, DE 03 DE MARÇO DE 2023 
 

Regulamenta o Rito Administrativo da 
fiscalização e das sanções previstas pela Lei 
Municipal n° 5.005 de 29 de setembro de 
2021, alterada pela Lei Municipal nº 5.158 de 
20 de dezembro de 2022, que institui o 
Código de Edificações e Obras do Município 
de Arapongas. 

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

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

 
CONSIDERANDO as sanções previstas na Lei Municipal n° 5.005 de 29 de setembro de 

2021 do Código de Edificações e Obras do Município de Arapongas; 
 
CONSIDERANDO o disposto no Artigo 292 da Lei Municipal n° 5.005 de 29 de setembro de 

2021 do Código de Edificações e Obras, atribuindo ao Poder Executivo Municipal a fiscalização das 
diversas obras e edificações de que trata o referido Código, garantindo que as mesmas sejam 
executadas dentro das disposições da Legislação Municipal, da boa técnica e de acordo com o projeto 
aprovado; 

 
CONSIDERANDO a Lei Municipal n° 2.854 de 19 de dezembro de 2001 do Código Tributário 

do Município de Arapongas; 
 
CONSIDERANDO as disposições da Lei Federal n° 13.460 de 26 de junho de 2017 que 

estabelece normas básicas para participação, proteção e defesa dos direitos do usuário dos serviços 
públicos prestados direta ou indiretamente pela administração pública; 

 
D E C R E T A: 

 
Art. 1o O presente Decreto Municipal regulamenta os procedimentos para as vistorias, 

fiscalizações e sanções previstas no TÍTULO IX da Lei Municipal n° 5.005 de 29 de setembro de 2021 do 
Código de Edificações e Obras. 

 
Parágrafo único. Toda a arrecadação oriunda das sanções por infração à legislação 

prevista no TÍTULO IX da Lei n° 5.005 de 29 de setembro de 2021 do Código de Edificações e Obras 
estarão subordinados à Secretaria Municipal de Finanças, órgão competente de arrecadação do Poder 
Executivo Municipal. 

 
CAPÍTULO I 

DAS DEFINIÇÕES 
 
Art. 2o Adotam-se as seguintes definições para os termos e expressões utilizados no texto 

do presente Decreto: 
I – AUTORIDADE - agente público dotado de poder de decisão; 
II – ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - órgão ou entidade integrante da administração pública 

de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, a Advocacia 
Pública e a Defensoria Pública; 
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III - AUTOR DO PROJETO - profissional habilitado, responsável pela elaboração de 
projetos, respondendo, dentro de sua esfera de competência, pelo conteúdo das peças gráficas 
descritivas, cálculos, dimensionamentos e especificações de seu trabalho; 

IV - EDIFICAÇÃO EXISTENTE CLANDESTINA - edificação que foi construída sem o devido 
licenciamento junto ao Poder Executivo Municipal; 

V - EDIFICAÇÃO EXISTENTE IRREGULAR - edificação existente, com licenciamento 
incompleto ou em desacordo com os projetos aprovados junto ao Poder Executivo Municipal; 

VI – INFRATOR - proprietário do imóvel e, quando for o caso, o titular do direito de 
construir que cometer, mandar cometer, constranger ou auxiliar alguém a praticar infração; 

VII - IRREGULARIDADES - indícios ou constatação de ato realizado em desacordo com os 
regulamentos; 

VIII - PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL - pessoa física ou jurídica, detentora do título de 
propriedade do imóvel registrado em Cartório de Registro de Imóveis; 

IX - RESPONSÁVEL TÉCNICO - É o profissional habilitado, responsável pela direção técnica 
das obras e serviços, respondendo, dentro de sua esfera de competência, pela correta execução, o 
adequado emprego de materiais e a obediência a legislação aplicável; 

X - TITULAR DO DIREITO DE CONSTRUIR - responsável, pessoa física ou jurídica, bem como 
seu sucessor a qualquer título, que tenha de fato o direito de usar, construir ou reformar o imóvel 
objeto da obra; 

XI - UFM - Unidade Fiscal do Município de Arapongas, cujo valor equivale ao valor 
atualizado da Unidade Fiscal de Arapongas – UFA, estabelecida pelo Código Tributário Municipal e 
atualizada por Decreto. 

 
CAPÍTULO II 

DA COMPETÊNCIA 
 
Art. 3o  A competência é irrenunciável e exercida pelo agente público a que foi 

atribuída como própria, salvo os casos de delegação e avocação legalmente admitidos. 
 
Art. 4o  O ato de delegação e sua revogação deverão ser publicados no Diário Oficial 

Eletrônico do Município de Arapongas. 
§ 1o  O ato de delegação especificará as matérias e poderes transferidos, os limites 

da atuação do delegado, a duração e os objetivos da delegação, podendo conter ressalva de exercício 
da atribuição delegada. 

§ 2o  O ato de delegação é revogável a qualquer tempo pela autoridade delegante. 
 
Art. 5o  São competentes para decidir, na escala hierárquica da Administração do 

Poder Executivo Municipal: 
I. o Prefeito; 
II. o Procurador Municipal de Ações Jurídicas; 
III. os Secretários Municipais; 
IV. os Diretores das Secretarias e autoridades equiparadas. 
 
Parágrafo único. Um órgão administrativo da administração direta do Poder Executivo 

Municipal e seu titular poderão, se não houver impedimento legal, delegar parte da sua competência 
a outros órgãos ou titulares, ainda que estes não lhe sejam hierarquicamente subordinados, quando 
for conveniente, em razão de circunstâncias de índole técnica, social, econômica, jurídica ou territorial. 

 
CAPÍTULO III 

DOS IMPEDIMENTOS E SUSPEIÇÃO 
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Art. 6o  Fica impedido de atuar em processo administrativo o servidor ou a autoridade 

do Poder Executivo Municipal que: 
I. tenha interesse direto na matéria; 
II. tenha participado ou venha a participar como perito, testemunha ou representante, 

bem como se tais situações ocorrerem com o respectivo cônjuge, companheiro, parente ou afins até 
o terceiro grau; 

III. esteja litigando judicial ou administrativamente com o interessado ou o respectivo 
cônjuge ou companheiro. 

 
Art. 7o  A autoridade ou o servidor do Poder Executivo Municipal que incorrer em 

impedimento deve comunicar o fato à autoridade competente, abstendo-se de atuar no processo. 
§ 1o  A suspeição de autoridade ou de servidor do Poder Executivo Municipal pode 

ser arguida tanto pelo requerente como pela autoridade, em caso de amizade íntima ou inimizade 
notória com algum dos interessados ou com os respectivos cônjuges, companheiros, parentes ou afins 
até o terceiro grau. 

§ 2o  O indeferimento de alegação de suspeição poderá ser objeto de recurso, sem 
efeito suspensivo. 

 
CAPÍTULO IV 

DA FORMA E LOCAL DOS ATOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 
 
Art. 8o  Os requerimentos ou documentos que devam ser levados ao conhecimento 

de autoridade para fins de decisão serão inicialmente entregues, através do preenchimento do 
requerimento padrão, disponibilizado nos setores de atendimento ao público e no "Portal da Internet" 
oficial da Prefeitura Municipal de Arapongas.  

 
Art. 9o  Os atos do processo administrativo não dependem de forma determinada, 

senão quando o regulamento expressamente o exigir. 
§ 1o Os atos do processo administrativo devem ser produzidos por escrito, com a data e o 

local de sua realização, a identificação funcional da matrícula, cargo e a assinatura da autoridade 
responsável. 

§ 2o Os atos e os termos processuais poderão ser formalizados, tramitados, comunicados 
e transmitidos em formato digital, nos termos da regulamentação. 

 
Art. 10. Os atos do processo administrativo devem realizar-se em dias úteis, no setor de 

fiscalização da Secretaria Municipal de Obras, Transportes e Desenvolvimento Urbano – SEODUR, no 
horário de funcionamento da repartição em que tramitar, excetuados aqueles praticados fora do 
horário de funcionamento da Secretaria, se a circunstância do caso assim o exigir. 

 
Art. 11. Inexistindo disposição específica, os atos do processo devem ser praticados no 

prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, podendo, mediante justificativa, ser prorrogado a critério do 
setor competente de fiscalização da Secretaria Municipal de Obras, Transportes e Desenvolvimento 
Urbano – SEODUR. 

 
Art. 12. A convocação de interessados para complementação da documentação, correção 

de dados, esclarecimentos ou cumprimento de qualquer ato essencial ao andamento do processo, se 
necessário, será feita por via eletrônica, comunicado oficial ou publicação no Diário Oficial do 
Município de Arapongas. 
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Parágrafo único. Decorridos o prazo de 10 (dez) dias úteis da convocação sem 
atendimento, será publicado edital no Diário Oficial do Município de Arapongas, com prazo de até 10 
(dez) dias úteis para cumprimento, sob pena de aplicação direta das sanções. 

 
Art. 13. A comunicação dos atos decisórios será através de publicação no Diário Oficial do 

Município de Arapongas ou por “via eletrônica”, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis contados 
da data da emissão da decisão pelo órgão competente do Poder Executivo Municipal responsável pela 
prática do ato administrativo. 

 
CAPÍTULO V 

DO INÍCIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 
 
Art. 14. O processo administrativo iniciar-se-á de ofício pela autoridade competente do 

Poder Executivo Municipal ou a requerimento do interessado, e será composto pelo conjunto de 
documentos, requerimentos, atas de reunião, pareceres e informações instrutórias necessárias à 
decisão da autoridade administrativa.  

 
Art. 15. O requerimento inicial do interessado poderá ser efetuado por solicitação formal 

reduzida a termo pela autoridade competente do Poder Executivo Municipal, por meio de 
preenchimento do formulário de REQUERIMENTO PADRÃO conforme modelo em anexo, ou em 
petição própria desde que legível. 

§ 1o  A autoridade competente do Poder Executivo Municipal poderá rejeitar, de 
ofício, requerimentos ilegíveis ou manifestamente incabíveis. 

§ 2o  O Poder Executivo Municipal disponibilizará o formulário de REQUERIMENTO 
PADRÃO em arquivo eletrônico no formato PDF "portable document format”, no "Portal da Internet" 
oficial da Prefeitura Municipal de Arapongas. 

 
CAPÍTULO VI 

DA NOTIFICAÇÃO DOS ATOS 
 

Art. 16. Para ciência de que deva praticar ou deixar de praticar ato, de decisão ou 
efetivação de diligências, a autoridade do órgão competente de fiscalização do Poder Executivo 
Municipal onde tramita o processo administrativo notificará o interessado através de um dos 
seguintes: 

I. pessoalmente; 
II. pelo correio, mediante aviso de recebimento; 
III. pelo correio eletrônico, em caso de o administrado indicá-lo para recebimento de 

notificações ou intimações; ou; 
IV. por edital. 
§ 1o  A notificação pessoal será lavrada pela autoridade competente e assinada 

pela pessoa notificada, ou, na hipótese de o notificado se recusar a assinar, será averbada a recusa de 
assinatura pela autoridade competente. 

§2o A notificação pelo correio será considerada realizada com a juntada de aviso de 
recebimento do correio aos autos do processo administrativo. 

§3o A notificação por meio de correio eletrônico será realizada em caso de o administrado, 
por meio de declaração, indicar o endereço eletrônico para o recebimento de notificações, bem como 
será considerada lida 10 (dez) dias úteis após o seu envio. 

§4o No caso de o infrator estar em lugar incerto ou não sabido, a notificação far-se-á por 
edital publicado no Jornal Oficial do Município de Arapongas, sendo considerado notificado a partir da 
data dessa publicação. 
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§5o A notificação observará a antecedência mínima de 10 (dez) dias úteis quanto à data 
de comparecimento ou da obrigação de realizar ato, contados da data em que o administrado for 
considerado notificado. 

§6o As notificações serão nulas, se feitas sem observância das prescrições legais, mas o 
comparecimento do administrado para tomar ciência da existência do processo administrativo supre 
sua falta ou irregularidade. 

 
CAPÍTULO VII 

DO AUTO DE INFRAÇÃO 
 
Art. 17. Auto de infração é o instrumento descritivo de ocorrência que, por sua natureza, 

característica e demais aspectos peculiares, denotem o cometimento de irregularidades que 
constituam infração à Legislação Municipal, em especial a Lei Municipal n° 5.005 de 29 de setembro 
de 2021 do Código de Edificações e Obras do Município de Arapongas. 

 
Art. 18. Nos termos do Artigo 293 da Lei Municipal n° 5.005 de 29 de setembro de 2021 

do Código de Edificações e Obras, em qualquer etapa de execução de uma obra ou em edificações 
irregulares ou clandestinas, se constatado a inobservância ou o não atendimento da Legislação 
Municipal, será lavrado o AUTO DE INFRAÇÃO pelo agente de fiscalização municipal que constatou a 
irregularidade, sendo o proprietário ou o titular do direito de construir intimado a proceder à 
regularização devida, sob pena de embargo, ou no prazo de até 10 (dez) dias úteis, apresentar defesa. 

§ 1o O agente de fiscalização municipal ensejará a instauração de procedimento 
administrativo, devidamente numerado, com a notificação ao infrator para sanar as irregularidades no 
prazo determinado no CAPUT, assegurado o devido processo legal. 

§ 2o Nos casos em que a infração oferecer risco à incolumidade, à segurança pública, ao 
sossego público, ao meio ambiente ou em razão de sua gravidade, após uma vistoria da fiscalização, 
poderão ser aplicadas as penalidades de embargo, independente de prévia notificação. 

§ 3o Mesmo que o proprietário ou o titular do direito de construir atenda à intimação, 
procedendo com a regularização devida, tal fato não o exime da obrigatoriedade do cumprimento das 
demais cominações legais e do pagamento das multas. 

 
Art. 19. O AUTO DE INFRAÇÃO é lavrado pelo agente de fiscalização do órgão competente 

do Poder Executivo Municipal, em formulário oficial, em 3 (três) vias numeradas ou através de correio 
eletrônico quando da implementação dos processos de licenciamento pela Internet, e deve conter: 

I. o nome e a qualificação do autuado e das testemunhas, se existentes; 
II. o local, a data e a hora da lavratura; 
III. a descrição dos fatos; 
IV. o dispositivo legal infringido e a penalidade aplicável, indicando o valor em Unidade 

Fiscal do Município de Arapongas, conforme valor especificado no presente Decreto; 
V. a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou apresentar defesa, 

conforme os prazos definidos no presente DECRETO; 
VI. a assinatura do agente da fiscalização e a indicação da sua matrícula e cargo; 
VII. a assinatura do autuado ou infrator, do seu representante legal ou preposto. 
§ 1o Se o infrator, ou quem o represente, não puder ou recusar–se em assinar o auto de 

infração, far-se-á necessário mencionar as circunstâncias. 
§ 2o A primeira via é entregue ao autuado; a segunda via serve para a abertura de processo 

administrativo, permanecendo a última a ser arquivada no órgão competente de fiscalização do Poder 
Executivo Municipal. 

§ 3o A assinatura do autuado não implica em confissão de sua falta, e nem a recusa 
invalida o auto de infração ou em agravamento das penalidades. 
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§ 4o A autuação ou a notificação eletrônica dispensam as assinaturas do autuado e da 
autoridade fiscal. 

§ 5o As omissões ou incorreções do auto de infração não acarretarão sua nulidade, quando 
do processo constarem elementos suficientes para a determinação da infração e a identificação do 
infrator. 

 
Art. 20. Da lavratura do auto de infração será intimado o autuado: 
I. Pessoalmente, no ato da lavratura, mediante entrega da cópia do auto de infração ao 

próprio autuado, seu representante preposto, ou menção da circunstância de que o mesmo não pode 
ou se recusa a assinar ou a receber a cópia do auto de infração; 

II. Por via postal registrada, e por meio eletrônico enviado ao e-mail informado no 
cadastro municipal, acompanhado de cópia do auto de infração, com aviso de recebimento a ser 
datado, firmado e devolvido pelo destinatário ou pessoas de seu domicilio; 

III. Por publicação, no órgão oficial do município, na sua integra ou de forma resumida, 
quando improfícuos os meios previstos nos incisos anteriores. 

 
Art. 21. Nenhum ato de infração será arquivado, nem cancelado a multa fiscal, sem 

despacho da autoridade hierarquicamente superior. 
 
Art. 22. Aos infratores das disposições da Lei Municipal n° 5.005 de 29 de setembro de 

2021 do Código de Edificações e Obras, alterada pela Lei Municipal nº 5.158 de 20 de dezembro de 
2022, serão aplicadas as seguintes penalidades, sem prejuízo das responsabilidades criminais e civis 
que couberem: 

I. Interdição da edificação; 
II. Embargo da obra; 
III. Demolição; 
IV. Multa; 
V. Suspensão ou cassação de alvarás; 
VI. Ressarcimento do custo de obras ou serviços de responsabilidade do infrator, 

executados pela Municipalidade. 
§ 1o Quando o infrator praticar, simultaneamente, duas ou mais infrações, devem ser 

aplicadas, cumulativamente, as penalidades pertinentes. 
§ 2o Responde solidariamente com o infrator quem, de qualquer modo, concorrer para a 

prática da infração ou dela se beneficiar. 
§ 3o A imposição das sanções não se sujeita a ordem que estão relacionadas neste artigo, 

e o atendimento das penalidades listadas não exime o infrator da obrigatoriedade do cumprimento 
das demais cominações legais, e do pagamento das multas. 

§ 4o Nos casos de interdição de edificação, poderá ser autorizado a sua ocupação ou uso, 
se o infrator estiver executando apenas o trabalho necessário para adequação da mesma ao dispositivo 
legal violado; 

§ 5o A abertura de processo administrativo de cobrança das multas previstas na Lei 
Municipal n° 5.005 de 29 de setembro de 2021 do Código de Edificações e Obras, só pode ser aplicado 
após a visita do fiscal, devidamente comprovada através de notificação, citando os artigos do referido 
Código em desobediência. 

 
CAPÍTULO VIII 

DA INTERDIÇÃO DA EDIFICAÇÃO 
 
Art. 23.  Nos termos do Artigo 296 da Lei Municipal n° 5.005 de 29 de setembro de 2021 

do Código de Edificações e Obras do Município de Arapongas, a interdição consiste no ato de 
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paralisação de toda ou qualquer atividade, obra, ou parte de uma obra, com restrição da ocupação ou 
do uso, mediante aplicação do respectivo auto de interdição por autoridade competente. 

Parágrafo único. A interdição não exime a obrigatoriedade do cumprimento das demais 
cominações legais e pagamento das multas. 

 
Art. 24. A obra concluída poderá ser interditada se: 
I. A edificação for ocupada sem o Certificado de Conclusão de Obras ou habite-se; 
II. Não tiver projeto técnico devidamente aprovado pelo órgão competente do Poder 

Executivo Municipal; 
III. Constituir risco às pessoas, propriedades e ao meio ambiente. 
§ 1o Se a edificação irregular estiver sendo utilizada, o agente de fiscalização do órgão 

competente do Poder Executivo Municipal deverá notificar o proprietário, o titular do direito de 
construir, os ocupantes da irregularidade e, se necessário, interditar a edificação. 

§ 2o Nos casos de interdição de obra, poderá ser autorizado a sua ocupação ou seu uso, 
se o infrator estiver executando apenas o trabalho necessário para adequação da mesma ao dispositivo 
legal violado; 

§ 3o Nos casos de edificação irregular, ao intimado assiste o direito de apresentar ao setor 
competente de fiscalização da Secretaria Municipal de Obras, Transportes e Desenvolvimento Urbano 
– SEODUR, no prazo de 10 (dez) dias úteis, os dados e o contato do profissional habilitado, contratado 
para que, dentro de sua esfera de competência, fique responsável pelas medidas necessárias para 
sanar as irregularidades, evitando assim que seja o processo instruído e remetido à Procuradoria 
Jurídica do Município, para proceder ação judicial.  

§ 4o Nos casos de habitações irregulares pertencentes à população de baixa renda ou em 
situação de vulnerabilidade social, o agente de fiscalização deverá encaminhar cópia do AUTO de 
INFRAÇÃO ao órgão competente de Assistência Social do Poder Executivo Municipal, para orientação 
dos ocupantes do imóvel sobre a situação de ilegalidade da edificação, se existe risco às pessoas, e as 
medidas necessárias para sanar as irregularidades. 

 
CAPÍTULO IX 

DO EMBARGO DA OBRA 
 

Art. 25.  Nos termos do Artigo 299 da Lei Municipal n° 5.005 de 29 de setembro de 2021, 
o embargo consiste na ordem de paralisação da obra, atividade, ou de qualquer ação que esteja 
contrariando o Código de Edificações e Obras do Município de Arapongas, devendo ser lavrado o 
respectivo Auto de Embargo pelo agente de fiscalização da Secretaria Municipal de Obras, Transportes 
e Desenvolvimento Urbano – SEODUR. 

 
Art. 26. Toda obra será motivo de EMBARGO se: 
I. Executada sem o Alvará de Execução, quando este for necessário; 
II. Construída ou reformada, em desacordo com o projeto aprovado; 
III. Houver riscos quanto a sua estabilidade; 
IV. Estiver em condições de higiene e salubridade que atentem contra a saúde pública; 
V. Apresentar riscos potenciais de incêndios, explosões ou outros sinistros. 
 
Art. 27.  Nos termos do Artigo 302 da Lei Municipal n° 5.005 de 29 de setembro de 2021 

do Código de Edificações e Obras, o auto de embargo será publicado e afixado, uma única vez, no local 
destinado à publicação de editais no saguão da Prefeitura Municipal de Arapongas, constando, no 
mínimo, as seguintes informações: 

I. Nome, endereço do infrator;  
II. Local da obra;  
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III. A descrição da irregularidade;  
IV. O valor da multa imposta;  
V. Data e hora da autuação;  
VI. Nome e assinatura do servidor público;  
VII. Assistência de duas testemunhas, quando possível;  
VIII. Assinatura do infrator ou declaração de recusa. 
 
Art. 28.  Nos termos do Artigo 304 da Lei Municipal n° 5.005 de 29 de setembro de 2021 

do Código de Edificações e Obras, não sendo o Embargo obedecido, sem manifestação do autuado no 
prazo de 10 (dez) dias úteis, será o processo instruído e remetido à Procuradoria Jurídica do Município, 
para proceder com ação judicial. 

 
Parágrafo único. Nos casos de edificação sob embargo, ao intimado assiste o direito de 

apresentar ao setor competente de fiscalização da Secretaria Municipal de Obras, Transportes e 
Desenvolvimento Urbano – SEODUR, no prazo de 10 (dez) dias úteis, os dados e o contato do 
profissional habilitado, contratado para que, dentro de sua esfera de competência, fique responsável 
pelas medidas necessárias para sanar as irregularidades descritas no auto de embargo, podendo tal 
medida evitar a ação judicial prevista no CAPUT. 

 
Art. 29.  O Embargo somente cessará pela eliminação do dispositivo legal violado e o 

pagamento da multa, se imposta. 
 
Parágrafo único. Enquanto não regularizada, somente será permitido executar trabalhos 

que sejam necessários para a eliminação da disposição legal violada e para garantir a segurança, a 
higiene e a salubridade do local. 

 
CAPÍTULO X 

DA DEMOLIÇÃO 
 

Art. 30.  Nos termos do Artigo 306 da Lei Municipal n° 5.005 de 29 de setembro de 2021 
do Código de Edificações e Obras, a demolição, total ou parcial da edificação ou obra, será aplicada 
quando:  

I. Se tratar de obra clandestina e não puder ser regularizada, nos termos da legislação 
vigente;  

II. Realizada em desacordo com os projetos aprovados pelo órgão competente do Poder 
Executivo Municipal, sem qualquer possibilidade de regularização, nos termos da legislação vigente;  

III. Houver desrespeito aos alinhamentos prediais e recuos, sem qualquer possibilidade 
de regularização, nos termos da legislação vigente;  

IV. Constituir risco às pessoas, propriedades e ao meio ambiente.  
 
Art. 31.  A obrigação da demolição será efetivada mediante intimação do proprietário da 

edificação ou obra ou seu representante legal. 
 
Art. 32.  Ao intimado assiste o direito de, em 7 (sete) dias úteis, pleitear a revogação da 

intimação de demolição, requerendo vistoria na edificação ou obra, a qual será realizada por dois 
profissionais de arquitetura ou engenharia, habilitados como peritos junto ao Conselho de Arquitetura 
e Urbanismo - CAU ou Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA, sendo um deles 
obrigatoriamente indicado pelo Poder Executivo Municipal. 
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Parágrafo único. Cumprida a vistoria e, se indeferido o pleito, seguir-se-á ação ou medida 
judicial cabível. 

 
CAPÍTULO XI 
DAS MULTAS 

 
Art. 33.  Nos termos do Artigo 311 da Lei Municipal n° 5.005 de 29 de setembro de 2021 

do Código de Edificações e Obras do Município de Arapongas, os limites para valores das multas 
estipuladas no presente Decreto serão:   

I. De 01 (uma) a 20 (vinte) vezes a Unidade Fiscal do Município de Arapongas quando a 
edificação for ocupada sem que o órgão competente do Poder Executivo Municipal tenha feito vistoria 
e expedido o respectivo Certificado de Conclusão de Obras ou habite-se;  

II. De 01 (uma) a 50 (cinquenta) vezes a Unidade Fiscal do Município de Arapongas, para 
as demais infrações. 

 
Parágrafo único. O valor da Unidade Fiscal do Município – UFM, adotado como valor de 

referência pela Lei Municipal n° 5.005 de 29 de setembro de 2021 do Código de Edificações e Obras e 
pelo presente Decreto, equivale ao valor atualizado da Unidade Fiscal de Arapongas – UFA, 
estabelecido pela Lei Municipal n° 2.854 de 19 de dezembro de 2001 do Código Tributário Municipal. 

 
Art. 34.  Nos termos do Artigo 313 da Lei Municipal n° 5.005 de 29 de setembro de 2021 

do Código de Edificações e Obras do Município de Arapongas, na imposição da multa e para graduá-
la, ter-se-á em vista: 

I.  A maior ou menor gravidade de infração;  
II. As suas circunstâncias;  
III. Os antecedentes do infrator. 
 
Art. 35.  Nos termos do Artigo 315 da Lei Municipal n° 5.005 de 29 de setembro de 2021 

do Código de Edificações e Obras do Município de Arapongas, fica definido os seguintes valores de 
multas a serem aplicadas ao infrator, em UFM, que tem equivalência ao valor atualizado da Unidade 
Fiscal de Arapongas – UFA: 

I.  Executar obras de qualquer natureza sem licenciamento, multa de 5 (cinco) UFA;  
II. Executar obra de ampliação de edificação sem licenciamento, multa de 5 (cinco) UFA; 
III. Executar obra de reforma de edificação sem licenciamento, multa de 2 (duas) UFA; 
IV. Executar demolição de edificação de qualquer natureza sem alvará de licença, multa 

de 2 (duas) UFA;  
V. Executar obras de infraestrutura ou implantar mobiliário urbano sem licenciamento, 

multa de 5 (cinco) UFA; 
VI. Executar obras de instalação de antenas de telecomunicações sem licenciamento, 

multa de 10 (dez) UFA; 
VII. Executar tapume, instalações provisórias, stand de vendas, caçambas ou outros 

serviços de apoio às construções sem licenciamento, multa de 2 (duas) UFA; 
VIII. Apresentar projeto relativo à obra nova, ampliação, alteração, reforma e restauro de 

edificações sem obedecer às normas vigentes da ABNT, multa de 2 (duas) UFA; 
IX. Executar as obras de qualquer natureza em desacordo com a licença aprovada, multa 

de 2 (duas) UFA; 
X. Não requerer a prorrogação de prazo de alvará de licença vencido, para as obras ainda 

não concluídas, multa de 2 (duas) UFA; 
XI. Habitar, ocupar, utilizar obra concluída sem o Certificado de Vistoria de Conclusão de 

Obras ou habite-se, multa de 5 (cinco) UFA; 
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XII. Não promover a colocação de placa de obra informativa com os dados técnicos do 
projeto e da obra, de forma visível, multa de 2 (duas) UFA; 

XIII. Restringir o acesso ou negar apoio aos atos necessários às vistorias e fiscalização das 
obras, multa de 5 (cinco) UFA; 

XIV. Não fornecer ao Poder Executivo Municipal, quando solicitado, os projetos e as 
Anotações de Responsabilidade Técnica, multa de 2 (duas) UFA; 

XV. Não manter a integridade e as condições de acessibilidade, estabilidade, segurança e 
salubridade da obra ou da edificação, multa de 2 (duas) UFA; 

XVI. Não proceder a execução ou reforma do passeio público dos logradouros, em toda a 
extensão das testadas dos lotes edificados ou não edificados, multa de 2 (duas) UFA;  

XVII. Não executar ou deixar de dar uma manutenção adequada do passeio público, com 
a acessibilidade prevista pelo presente código nos casos exigidos, multa de 2 (duas) UFA;  

XVIII. Rebaixar guia sem o licenciamento, multa de 2 (duas) UFA; 
XIX. Não providenciar condições de armazenamento adequadas para os materiais, com 

depósitos de materiais de construção no passeio público ou no logradouro, multa de 2 (duas) UFA; 
XX. Utilizar o logradouro público para a execução de serviços ou obras particulares, multa 

de 2 (duas) UFA; 
XXI. Comprometer as tubulações e instalações sob o passeio público do logradouro, 

quando da execução de escavações e movimentos de terra, multa de 2 (duas) UFA; 
XXII. Não adotar as medidas necessárias e possíveis para garantir a segurança dos 

trabalhadores, do público e das propriedades vizinhas e bem como para impedir qualquer transtorno 
ou prejuízo a terceiros ou a parte do logradouro público que ficar com a limpeza prejudicada pelos 
seus serviços, durante a execução das obras, multa de 5 (cinco) UFA; 

XXIII. Não conservar durante a execução da obra o logradouro permanentemente limpo, 
multa de 2 (duas) UFA; 

XXIV. Não executar medidas protetoras para a conservação do solo em lotes acentuados, 
sujeitos à ação erosivas da água das chuvas e que, por sua localização possam ocasionar problemas à 
segurança de edificações próximas, à limpeza e à circulação no passeio público e logradouros, multa 
de 2 (duas) UFA; 

XXV. Não executar as providências necessárias para impedir o arrastamento de terras dos 
lotes particulares, em consequência das enxurradas da água das chuvas, multa de 2 (duas) UFA; 

XXVI. Não executar obras de muros de arrimo junto às divisas com vizinhos antes dos 
trabalhos de terraplenagem e modificação do perfil natural do terreno, quando as terras do lote mais 
alto desabarem ou ameaçarem desabar, pondo em risco as obras existentes no próprio lote ou nos 
terrenos vizinhos, multa de 5 (cinco) UFA; 

XXVII. Não executar sistema de drenagem no interior do lote, multa de 5 (cinco) UFA; 
XXVIII. Executar obras de qualquer natureza fora do horário comercial oficial estabelecido 

pelo Poder Executivo Municipal, multa de 5 (cinco) UFA; 
XXIX. Não colocar placas de sinalização convenientemente dispostas, alertando quanto às 

obras e a segurança, com luzes durante a noite, quando se proceder a escavação ou obras de 
calçamento nas vias públicas, que estão inacabadas, multa de 5 (cinco) UFA; 

XXX. Não recompor o logradouro de acordo com as condições originais e conforme a 
legislação vigente, após a conclusão de obras, multa de 2 (duas) UFA; 

XXXI. Avançar sobre o passeio público com a manobra de abertura e fechamento de 
portões de acesso, multa de 2 (duas) UFA; 

XXXII. Não adequar as edificações de uso público às normas para pessoas portadoras de 
necessidades especiais, multa de 5 (cinco) UFA; 

XXXIII. Não apresentar, quando exigido, o sistema de proteção contra incêndio, alarme e 
evacuação adequado à legislação específica, multa de 5 (cinco) UFA; 
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XXXIV. Não apresentar, quando exigido, laudo técnico emitido por profissional ou 
empresa legalmente habilitado, quanto ao sistema de proteção para descargas atmosféricas (para-
raios), multa de 5 (cinco) UFA; 

XXXV. Colocar vitrines e mostruários nas paredes externas das edificações que avancem 
além do alinhamento predial, em calçada pública, multa de 2 (duas) UFA; 

XXXVI. Não modificar as chaminés existentes, ou o emprego de sistemas de controle de 
poluição atmosférica, quando determinado pelo Órgão competente, multa de 5 (cinco) UFA; 

XXXVII. Deixar de solicitar a retificação da licença para execução de obras e edificações 
quando houver alteração do projeto ou da responsabilidade técnica da obra, multa de 2 (duas) UFA;  

XXXVIII. Deixar de licenciar os eventos temporários ou de contratar os serviços técnicos 
de um profissional habilitado, garantindo sua efetiva atuação durante o evento, multa de 2 (duas) UFA.  

 
Art. 36.  Especificamente nos casos em que for constatado início de obra durante ato 

fiscalizatório de processos de licenciamento em andamento para obra nova, ampliação, reforma, 
demolição ou regularização de edificação – ou seja, constatado que a obra em licenciamento foi 
iniciada anteriormente à expedição do respectivo alvará -, será aplicada penalidade equivalente às 
custas de aprovação do processo em questão. 

§ 1o Nos casos enquadrados no CAPUT deste artigo, a emissão do respectivo alvará ficará 
condicionada ao pagamento integral da(s) penalidade(s) aplicada(s). 

§ 2o Nos casos enquadrados no CAPUT deste artigo, caso seja constatado que a obra 
iniciada difere do projeto apresentado, porém estando a divergência constatada em conformidade à 
Lei Municipal nº 5.005 de 29 de setembro de 2021, além da penalidade prevista no CAPUT deste artigo, 
será aplicada penalidade cumulativa de 2 (duas) UFA; 

§ 3o Para a situação descrita no parágrafo anterior, a continuidade do processo de 
licenciamento e a emissão do respectivo alvará ficam condicionadas à compatibilização entre projeto 
apresentado e obra iniciada por responsabilidade do requerente e dos responsáveis técnicos, além do 
pagamento integral das penalidades aplicadas; 

§ 4o Nos casos enquadrados no CAPUT, caso seja constatado que a obra iniciada difere do 
projeto apresentado, porém estando a divergência constatada em DESCONFORMIDADE à Lei 
Municipal nº 5.005 de 29 de setembro de 2021, além da penalidade prevista no CAPUT deste artigo, 
será aplicada penalidade cumulativa de 5 (cinco) UFA, podendo ainda ocorrer a aplicação de outras 
sanções cabíveis previstas no presente Decreto; 

§ 5o Para a situação descrita no parágrafo anterior, a continuidade do processo de 
licenciamento e a emissão do respectivo alvará ficam condicionadas à adequação da obra à legislação 
vigente por meio de aprovação de projeto de reforma ou demolição, além do pagamento integral das 
penalidades aplicadas. 

 
Art. 37.  Imposta a multa, a Secretaria Municipal de Obras, Transportes e 

Desenvolvimento Urbano – SEODUR procederá com as seguintes etapas:  
I. Envio à Secretaria Municipal de Finanças de resumo do processo, identificação do 

contribuinte, embasamento legal da infração e a informação dos valores devidos;  
II. A Secretaria Municipal de Finanças fará o lançamento, constituindo crédito, ficando 

responsável por emissão de guia de pagamento relacionada;  
III. No caso de não pagamento da multa no prazo de 10 (dez) dias úteis, a Secretaria 

Municipal de Finanças irá proceder a intimação do infrator, pessoalmente ou por edital, a efetuar o 
recolhimento devido, e se não atendido, o crédito será inscrito em dívida ativa com consequente 
cobrança judicial. 

  
Art. 38.  As multas impostas e não pagas no prazo de vencimento serão acrescidas de 

juros moratórios e atualização monetária conforme previsto na Lei Municipal n° 2.854 de 19 de 
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dezembro de 2001 do Código Tributário do Município de Arapongas, e na reincidência, as multas serão 
cobradas em dobro. 

 
Parágrafo único. Entende-se por reincidência, a nova infração, violando a mesma regra, 

cometida pelo mesmo infrator, dentro do prazo de 03 (três) anos da data da infração anterior ou de 
quando a penalidade correspondente se tornar definitiva. 

 
CAPÍTULO XII 

DA DEFESA 
 
Art. 39.  Quando tratar-se de auto de infração, o infrator deverá protocolizar, no prazo de 

até 10 (dez) dias úteis, além das providencias descritas no CAPÍTULO VII que trata do Auto de Infração 
do presente Decreto, petição escrita com os argumentos de sua defesa e contraponto, anexando 
necessariamente cópia do auto de infração, respeitando as demais disposições da Lei Municipal n° 
5.005 de 29 de setembro de 2021 do Código de Edificações e Obras do Município de Arapongas. 

 
Art. 40.  Quando tratar-se de interdição, o infrator deverá protocolizar, no prazo de até 

10 (dez) dias úteis, além das providencias descritas no CAPÍTULO VIII que trata do Auto de Interdição 
do presente Decreto, petição escrita com os argumentos de sua defesa e contraponto, anexando 
necessariamente cópia da comunicação da interdição, respeitando as demais disposições da Lei 
Municipal n° 5.005 de 29 de setembro de 2021 do Código de Edificações e Obras do Município de 
Arapongas. 

 
Art. 41.  Quando tratar-se de embargo, o infrator deverá protocolizar, no prazo de até 10 

(dez) dias úteis, além das providencias descritas no CAPÍTULO IX que trata do Auto de Embrago do 
presente Decreto, petição escrita com os argumentos de sua defesa e contraponto, anexando 
necessariamente cópia da comunicação do embargo, respeitando as demais disposições da Lei 
Municipal n° 5.005 de 29 de setembro de 2021 do Código de Edificações e Obras do Município de 
Arapongas. 

 
Art. 42.  Quando tratar-se de demolição, o infrator deverá protocolizar, no prazo de até 

10 (dez) dias úteis, além das providencias descritas no CAPÍTULO X que trata da Demolição do presente 
Decreto, petição escrita com os argumentos de sua defesa e contraponto, anexando necessariamente 
cópia da comunicação da demolição, respeitando as demais disposições da Lei Municipal n° 5.005 de 
29 de setembro de 2021 do Código de Edificações e Obras do Município de Arapongas. 

 
Art. 43.  Ao infrator compete instruir a petição de defesa com todos os documentos que 

entender necessários à prova de suas alegações. 
 
Parágrafo único. Poderá a autoridade administrativa do Poder Executivo Municipal 

realizar diligências, tais como vistorias, perícias e solicitar informações a outros órgãos públicos ou 
entidades privadas para sanar dúvidas relevantes para o julgamento. 

 
Art. 44.  As defesas apresentadas intempestivamente serão indeferidas sumariamente 

sem análise de mérito. 
 
 
 
 

CAPÍTULO XIII 
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DA DECISÃO ADMINISTRATIVA 
 
Art. 45.  Uma vez concluída a instrução do processo administrativo, a autoridade 

competente do Poder Executivo Municipal proceder-se-á seu julgamento decidindo no prazo de 15 
(quinze) dias úteis, permitida prorrogação devidamente justificada, observadas as disposições da Lei 
Municipal n° 5.005 de 29 de setembro de 2021 do Código de Edificações e Obras do Município de 
Arapongas. 

 
Art. 46.  O infrator deverá ser notificado da decisão por via postal registrada, com aviso 

de recebimento a ser datado, firmado e devolvido pelo destinatário ou pessoas de seu domicilio, 
acompanhado de cópia do auto de infração, e por meio eletrônico através do e-mail informado no 
cadastro municipal.  

 
Parágrafo único. O infrator poderá ser notificado da decisão por publicação, no órgão 

oficial do município, na sua integra ou de forma resumida, quando improfícuos os meios previstos no 
CAPUT do artigo. 

 
Art. 47.  A decisão administrativa será publicada no Diário Oficial do Município de 

Arapongas, cabendo recurso à autoridade hierarquicamente superior no prazo máximo de 15 (quinze) 
dias úteis.  

 
CAPÍTULO XIV 
DO RECURSO 

 
Art. 48.  O infrator, inconformado com a decisão administrativa de primeira instância 

poderá, no prazo de 10 (dez) dias úteis, interpor recurso endereçado ao Prefeito Municipal de 
Arapongas, sem efeito suspensivo, conforme o prazo previsto para reconsiderações no Capítulo VI da 
Lei Municipal n° 5.005 de 29 de setembro de 2021 do Código de Edificações e Obras do Município de 
Arapongas. 

 
Art. 49.  O recurso deverá ser efetuado mediante petição escrita, com a juntada de 

documentos que o recorrente achar necessário, encaminhada, primeiramente, ao titular da Secretaria 
Municipal de Obras, Transportes e Desenvolvimento Urbano – SEODUR.  

 
Parágrafo único. É vedado, em uma só petição, interpor recursos referentes a mais de 

uma decisão, ainda que versem sobre o mesmo assunto e alcancem o mesmo recorrente, salvo quando 
as decisões forem proferidas em um único processo. 

 
Art. 50.  Caberá ao titular da Secretaria Municipal de Obras, Transportes e 

Desenvolvimento Urbano – SEODUR a elaboração de relatório de todo o procedimento realizado pelo 
Município, juntando-o ao Protocolo de defesa interposto pelo recorrente. 

 
Art. 51.  A decisão final do recurso compete ao Prefeito do Município de Arapongas, ou a 

quem delegada esta atribuição. 
 

CAPÍTULO XV 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
Art. 52.  O uso de meio eletrônico é admitido para notificação, formação, instrução e 

decisão de processos administrativos, bem como para publicação de atos e comunicações, geração de 
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documentos públicos e registro das informações e de documentos de processos encerrados, desde 
que assegurados: 

I.  níveis de acesso às informações;  
II.  segurança de dados e registros; 
III.  proteção de informações e dados pessoais; 
IV.  identificação do usuário, seja na consulta, seja na alteração de dados; 
V.  armazenamento do histórico das transações eletrônicas; 
VI.  utilização de sistema único para planejar e gerenciar os processos 

administrativos. 
 
Art. 53.  O valor da Unidade Fiscal do Município – UFM, adotado como valor de referência 

pela Lei Municipal n° 5.005 de 29 de setembro de 2021 do Código de Edificações e Obras e pelo 
presente Decreto, equivale ao valor atualizado da Unidade Fiscal de Arapongas – UFA, estabelecido 
pela Lei Municipal n° 2.854 de 19 de dezembro de 2001 do Código Tributário Municipal. 

 
Art. 54.  Nos termos do Artigo 319 da Lei Municipal n° 5.005 de 29 de setembro de 2021, 

alterada pela Lei Municipal nº 5.158 de 20 de dezembro de 2022, que institui o Código de Edificações 
e Obras do Município de Arapongas, o Poder Executivo Municipal poderá, sempre que for necessário, 
solicitar o concurso de força policial para a boa e fiel execução do presente Código, das posturas, leis 
e regulamentos municipais. 

 
Art. 55.  Nos termos do Artigo 323 da Lei Municipal n° 5.005 de 29 de setembro de 2021 

do Código de Edificações e Obras, ficam mantidos em conformidade com a legislação anterior os 
alvarás de construção e alterações de projeto que aconteçam no período de execução das referidas 
obras, cujo requerimento tenha sido protocolado até a entrada em vigor do Código de Edificações e 
Obras do Município de Arapongas. 

 
Art. 56 São partes integrantes do presente Decreto os ANEXOS I e II, sendo: 
I.  ANEXO I – Modelo de Requerimento padrão; 
II.  ANEXO II – Modelo de Auto de Infração; 
 
Art. 57.  Este Decreto entra em vigor 30 (trinta) dias após sua publicação. 

 
 

Arapongas, 03 de março de 2023. 
 
 
 
 
 
 
 
 

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA 
Prefeito 
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DECRETO No 172/23, DE 03 DE MARÇO DE 2023 
 

Regulamenta a aprovação da regularização de 
edificação antiga existente prevista no TÍTULO 
V da LEI Nº 5.005 de 29 de setembro de 2021, 
alterada pela LEI Nº 5.158 de 20 de dezembro 
de 2022 do Código de Edificações e Obras das 
Áreas Urbanas e Rurais do Município de 
Arapongas e dá outras providencias. 

 
SÉRGIO ONOFRE DA SILVA, PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS, 

ESTADO DO PARANÁ, no uso de atribuição que lhe confere o inciso V do artigo 67 da Lei 
Orgânica do Município de Arapongas,  

 

CONSIDERANDO a previsão do TÍTULO V da LEI Nº 5.005 de 29 de setembro 
de 2021 do Código de Edificações e Obras, de Regularização de Edificação Antiga Existente 
no Município de Arapongas; 

 

CONSIDERANDO o disposto na LEI Nº 5.158 de 20 de dezembro de 2022, que 
alterou os artigos que tratam da regularização de edificação antiga existente previstos na LEI 
Nº 5.005 de 29 de setembro de 2021 do Código de Edificações e Obras do Município de 
Arapongas; 

 

CONSIDERANDO o Artigo 110 da LEI Nº 5.005 de 29 de setembro de 2021 do 
Código de Edificações e Obras de Arapongas, com a previsão de regulamentação por meio 
de Decreto Municipal dos itens mínimos para regularização da edificação antiga existente e o 
modelo de Laudo Técnico com declaração de responsabilidade do responsável técnico.  
 

D E C R E T A: 
 
Art. 1o O presente Decreto Municipal regulamenta a aprovação junto à Secretaria 

Municipal de Obras, Transportes e Desenvolvimento Urbano de regularização de edificação 
antiga existente que não atende a um ou mais requisitos da Lei Específica e Complementar 
de Zoneamento do Uso e Ocupação do Solo Urbano, conforme previsto no TÍTULO V da LEI 
Nº 5.005 de 29 de setembro de 2021, alterada pela LEI Nº 5.158 de 20 de dezembro de 2022 
do Código de Edificações e Obras do Município de Arapongas. 

 
Art. 2o Em acordo com o Artigo 103 da LEI Nº 5.005 de 29 de setembro de 2021, 

alterada pela LEI Nº 5.158 de 20 de dezembro de 2022, a Secretaria Municipal de Obras, 
Transportes e Desenvolvimento Urbano somente irá analisar os casos que atendam aos 
seguintes requisitos: 

I. Esteja localizada em Área Urbana ou de Urbanização Específica; 
II. Tenha sido construída anteriormente ao ano de 2019; 
III. Atenda aos requisitos indicados no Artigo 105 e demais medidas da LEI Nº 

5.005 de 29 de setembro de 2021, alterada pela LEI Nº 5.158 de 20 de dezembro de 2022. 
  
Art. 3o Em acordo com o Artigo 104 da LEI Nº 5.005 de 29 de setembro de 2021, 

alterada pela LEI Nº 5.158 de 20 de dezembro de 2022, o interessado deverá apresentar 
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requerimento padrão, conforme ANEXO I do presente Decreto, assinado pelo profissional 
habilitado, solicitando regularização da edificação existente, acrescido dos documentos 
abaixo especificados: 

I. Comprovação da existência da edificação, anterior a 2019, que poderá ser feita 
com impressão da região do imóvel a partir da imagem disponibilizada pela Secretaria 
Municipal de Obras, Transportes e Desenvolvimento Urbano, e no caso de inexistência da 
mesma, a partir de imagem histórica do Google Earth com indicação da data da mesma;   

II. Preenchimento do requerimento padrão, conforme ANEXO I do presente 
Decreto, listando os itens da edificação que estão em desacordo e demais informações da 
edificação; 

III. Plantas, cortes e elevação com o mesmo conteúdo de reforma, com destaque 
para a região com irregularidade e indicação em separado da área do item irregular; 

IV. Laudo Técnico da Edificação e Termo de Responsabilidade, expedido e 
assinado por profissional habilitado, conforme ANEXO II do presente Decreto, atestando que 
a edificação atende aos requisitos de segurança de uso, estabilidade, higiene, salubridade, 
acessibilidade e habitabilidade; 

V. Anotação de Responsabilidade Técnica - ART ou Registro de 
Responsabilidade Técnica - RRT de regularização de obra, emitido junto ao respectivo 
Conselho Profissional; 

VI. Aprovação junto ao Corpo de Bombeiros quando for o caso, sendo dispensado 
nos casos de residência unifamiliar - RU e edificações e estabelecimentos classificados como 
baixo risco previstas no Parágrafo 1º do Artigo 1º da Lei Estadual n° 19.449/2018 e NPA 
001/2018 do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Paraná; 

VII. Atendimento das normas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária – 
ANVISA, quando for o caso. 

 
Parágrafo único. O requerimento padrão de regularização da edificação existente 

será disponibilizado no setor de atendimento ao público da Secretaria Municipal de Obras, 
Transportes e Desenvolvimento Urbano e em arquivo eletrônico no formato PDF "portable 
document format”, no "Portal da Internet" da Prefeitura Municipal de Arapongas. 

 
Art. 4o Em acordo com o Artigo 105 da LEI Nº 5.005 de 29 de setembro de 2021, 

alterada pela LEI Nº 5.158 de 20 de dezembro de 2022, não será permitida a regularização 
de edificação existente que se enquadrar em um dos seguintes casos: 

I. Estar localizada em área rural; 
II. Estar em desacordo com a Lei nº 10.406 de 2002, que instituiu o Código Civil 

Brasileiro; 
III. Estar em desacordo com o Artigo 1.300 do Código Civil Brasileiro, com o 

projeto indicando despejo de água diretamente sobre o lote ou prédio vizinho; 
IV. Estar em desacordo com o Artigo 1.301 do Código Civil Brasileiro em relação 

a presença no projeto de regularização de janelas ou aberturas de terraço ou varanda a 
menos de metro e meio do terreno vizinho; 

V. Estar em desacordo com o Artigo 1.301 do Código Civil Brasileiro em relação 
a presença no projeto de regularização de janelas cuja visão incidem sobre a linha divisória, 
bem como as perpendiculares a menos de setenta e cinco centímetros da divisa; 

VI. Estar total ou parcialmente implantada sobre o passeio, logradouro ou 
propriedade pública; 
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VII. Estar em desacordo com o Código de Segurança Contra Incêndio e 
Pânico do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Paraná, nos casos exigidos, necessitando 
neste caso a apresentação da Anotação de Responsabilidade Técnica - ART ou Registro de 
Responsabilidade Técnica - RRT do profissional responsável pelo trâmite e a comprovação 
do enquadramento, informando se é caso de licenciamento simplificado ou com vistoria, 
podendo tal informação ser obtida via internet através do site do sistema “PREVFOGO” do 
Corpo de Bombeiros, ficando dispensado as edificações e estabelecimentos classificados 
como baixo risco que possuam as seguintes características: 

a. Residência unifamiliar – R. U.; 
b. Empreendimento que utilize residência unifamiliar como endereço de contato; 
c. Residência unifamiliar localizada no pavimento superior de edificação de até 

dois pavimentos sem comunicação e com acessos independentes; 
d. Atividade econômica ambulante – carrinhos de lanches, veículos de 

alimentos, barracas itinerantes, trios elétricos, veículos de comércio ambulante e similares; 
e. Propriedade destinada à atividade agrossilvipastoril, excetuando-se silos e 

armazéns; 
f. Torre de transmissão ou estação de antena que não caracterize local de 

trabalho permanente e que não possua característica de local habitável;  
g. Demais exceções previstas no Parágrafo 1º do Artigo 1º da Lei Estadual n° 

19.449/2018 e demais normas do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Paraná. 
VIII. Estar localizada em faixa não edificável, em áreas de preservação 

permanente, ou em áreas de risco; 
IX. Estar localizada em faixa de domínio de rodovias ou ferrovias; 
X. Estar localizada em área prevista para futura implantação, ampliação ou 

prolongamento de via, definido na Lei do Sistema Viário Básico; 
XI. Estar localizada em área resultante de parcelamento do solo considerado 

irregular pelo Poder Executivo Municipal; 
XII. Caso seja identificado conflitos de vizinhança nem reclamações na 

ouvidoria ou demais órgãos do Poder Executivo Municipal. 
 
Art. 5o Em acordo com o Artigo 106 da LEI Nº 5.005 de 29 de setembro de 2021, 

alterada pela LEI Nº 5.158 de 20 de dezembro de 2022, no caso de pluralidade de edificações 
em um mesmo lote, o procedimento de regularização deverá contemplar todas as unidades, 
não se admitindo a regularização isolada, independentemente da pluralidade de proprietários, 
salvo no caso de existir registro de imóvel individualizado. 

 
Art. 6o Em acordo com o Artigo 107 da LEI Nº 5.005 de 29 de setembro de 2021, 

alterada pela LEI Nº 5.158 de 20 de dezembro de 2022, para regularizar edificações 
existentes, construídas anteriormente ao ano de 2019, serão aplicadas as seguintes medidas 
e penalidades: 

I. Para regularizar aspectos relacionados à construção de área superior à 
permitida pelo Coeficiente de Aproveitamento, aplica-se a penalidade de 15% (quinze por 
cento) do CUB - Custo Unitário Básico para cada m² adicional construído de edificações não 
residenciais ou de uso misto e 5% (cinco por cento) do CUB para cada m² adicional construído 
em se tratando de edificações de uso exclusivamente residencial;   

II. Para regularizar aspectos relacionados à inobservância da Taxa de Ocupação, 
aplica-se a penalidade de 15% (quinze por cento) do CUB - Custo Unitário Básico para cada 
m² que excedeu a taxa máxima permitida de edificações não residenciais ou de uso misto e 
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5% (cinco por cento) do CUB para cada m² que excedeu a taxa máxima permitida de 
edificações de uso exclusivamente residencial; 

III. Para regularizar aspectos relacionados à inobservância da Fração mínima de 
Lote por unidade habitacional, aplica-se a penalidade de 15% (quinze por cento) do CUB - 
Custo Unitário Básico para cada m² que excedeu a fração permitida de edificações não 
residenciais ou de uso misto e 5% (cinco por cento) do CUB para cada m² que excedeu a 
fração permitida nas edificações de uso exclusivamente residencial; 

IV. Para regularizar aspectos relacionados ao descumprimento do gabarito de 
altura, aplica-se a penalidade de 15% (quinze por cento) do CUB - Custo Unitário Básico para 
cada m² decorrente do acréscimo de pavimento de edificações não residenciais ou de uso 
misto e 5% (cinco por cento) do CUB para cada m² decorrente do acréscimo de pavimento de 
edificações de uso exclusivamente residencial; 

V.  Para regularizar aspectos relacionados à inobservância total ou parcial dos 
recuos, aplica-se a penalidade de 15% (quinze por cento) do CUB - Custo Unitário Básico 
para cada m² construído no recuo de edificações não residenciais ou de uso misto e 5% (cinco 
por cento) do CUB para cada m² construído no recuo de edificações de uso exclusivamente 
residencial, observado o cumprimento do Código Civil Brasileiro; 

VI. Para regularizar aspectos relacionados à redução ou ausência de Taxa de 
Permeabilidade, exigir-se-á solução técnica para captação das águas pluviais, cisternas de 
aproveitamento de água de chuva e poço de infiltração, itens que serão analisados pelo órgão 
competente do Poder Executivo Municipal para cada caso, baseado em regulamentação 
específica; 

VII. Para regularizar aspectos relacionados à inexistência ou 
impossibilidade técnica de atender a quantidade mínima de vagas de estacionamento de 
edificações não residenciais, exigir-se-á convênio com estacionamento regular existente 
localizado na mesma quadra ou na quadra adjacente da edificação; 

VIII. Para regularizar aspectos relacionados à inexistência ou 
impossibilidade técnica de atender a quantidade mínima de vagas de estacionamento de 
edificação residencial unifamiliar, exigir-se-á uma declaração do proprietário de que o mesmo 
não necessita vaga de estacionamento, ficando neste caso sujeito à aprovação do órgão 
competente do Poder Executivo Municipal. 

§1º. Quando houver sobreposição das penalidades previstas nos incisos I 
ao V do CAPUT, concomitantemente na mesma área de abrangência, poderá ser aplicada 
apenas a penalidade de maior valor, sendo as demais absorvidas por esta. 

§2º. Os valores do CUB - Custo Unitário Básico da construção civil do norte 
do Paraná conforme a tipologia indicada no CAPUT, são as indicadas na publicação dos 
indicadores econômicos disponíveis no sitio eletrônico "https://sinduscon-nortepr.com.br" do 
Sindicato da Construção Civil - "Sinduscon" Paraná Norte”, do mês anterior à solicitação, na 
mesma característica da edificação (residencial, comercial e galpão industrial), levando-se em 
conta no cálculo, o padrão (baixo, normal ou alto) da construção.  

 
Art. 7o  Em acordo com o parágrafo único do Artigo 107 da LEI Nº 5.005 de 29 de 

setembro de 2021, alterada pela LEI Nº 5.158 de 20 de dezembro de 2022, para o cálculo das 
penalidades do presente Decreto será considerado o padrão construtivo e as características 
das diferentes tipologias previstas na norma NBR 12.721/2006 da Associação Brasileira de 
Normas Técnicas - ABNT, norma esta que define toda a metodologia para o cálculo dos 
valores do CUB pelo Sinduscon Paraná Norte, com as seguintes opções: 
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I. Para edificação residencial unifamiliar enquadrada com a tipologia "R1", como a 
tabela do CUB apresenta valores distintos para os diferentes padrões de construção e, 
considerando que a metodologia adotada pela norma NBR 12721/2006 da ABNT para o 
cálculo do CUB difere a tipologia pelo número de dormitórios, banheiros e demais cômodos 
específicos, o enquadramento deverá seguir as seguintes opções: 

a. Para edificação residencial unifamiliar padrão baixo com no máximo 2 (dois) 
dormitórios, sala, banheiro, cozinha e área para tanque, características previstas pela norma 
NBR 12721/2006 da ABNT para o cálculo do CUB, serão enquadradas com a tipologia "R1-
B"; 

b. Para edificação residencial unifamiliar padrão normal com no máximo 3 (três) 
dormitórios, sendo uma suíte com banheiro, banheiro social, sala, circulação, cozinha, área 
de serviço com banheiro e varanda (abrigo para automóvel), características previstas pela 
norma NBR 12721/2006 da ABNT para o cálculo do CUB, serão enquadradas com a tipologia 
"R1-N"; 

c. Para edificação residencial unifamiliar padrão alto com no mínimo 4 (quatro) 
dormitórios, sendo uma suíte com banheiro e closet, outro dormitório com banheiro, banheiro 
social, sala de estar, sala de jantar e sala íntima, circulação, cozinha, área de serviço completa 
e varanda (abrigo para automóvel), características previstas pela norma NBR 12721/2006 da 
ABNT para o cálculo do CUB, serão enquadradas com a tipologia "R1-A". 

II. Para edificação residencial multifamiliar vertical enquadrada com a tipologia 
"R8", como a tabela do CUB apresenta valores distintos para os diferentes padrões de 
construção e, considerando que a metodologia adotada pela norma NBR 12721/2006 da 
ABNT para o cálculo do CUB difere a tipologia pelo número de dormitórios, banheiros e 
demais cômodos específicos, o enquadramento deverá seguir as seguintes opções: 

a. Para edificação residencial multifamiliar vertical padrão baixo com no máximo 
2 (dois) dormitórios, sala, banheiro, cozinha e área para tanque, características previstas pela 
norma NBR 12721/2006 da ABNT para o cálculo do CUB, serão enquadradas com a tipologia 
"R8-B"; 

b. Para edificação residencial multifamiliar vertical padrão normal com no máximo 
3 (três) dormitórios, sendo um suíte, sala estar/jantar, banheiro social, cozinha, área de 
serviço com banheiro e varanda, características previstas pela norma NBR 12721/2006 da 
ABNT para o cálculo do CUB, serão enquadradas com a tipologia "R8-N"; 

c. Para edificação residencial multifamiliar vertical padrão alto com no mínimo 4 
(quatro) dormitórios, sendo uma suíte com banheiro e closet, outro dormitório com banheiro, 
banheiro social, sala de estar, sala de jantar e sala íntima, circulação, cozinha, área de serviço 
completa e varanda, características previstas pela norma NBR 12721/2006 da ABNT para o 
cálculo do CUB, serão enquadradas com a tipologia "R8-A". 

III. Para edificações comerciais e de serviços, composta de lojas, salas e a 
presença de sanitário privativo, característica prevista pela norma NBR 12721/2006 da ABNT 
para todos os diferentes padrões de construção, será considerado o padrão normal de 
construção com a tipologia "CSL-8"; 

IV. Para edificações industriais ou galpões industriais, incluindo área 
administrativa, banheiros, vestiário e depósitos, características previstas pela norma NBR 
12721/2006 da ABNT para o cálculo do CUB, serão enquadradas com a tipologia "Galpão 
Industrial" - "GI", padrão único na tabela do CUB; 

Art. 8o Em acordo com o parágrafo único do Artigo 103 da LEI Nº 5.005 de 29 de 
setembro de 2021, alterada pela LEI Nº 5.158 de 20 de dezembro de 2022, o prazo máximo 
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para protocolo de regularização de edificações existentes de que trata o presente Decreto é 
15 de janeiro de 2024. 

 
Parágrafo único. As edificações construídas anteriormente ao ano de 2019 que 

não puderem ser regularizadas, por não se enquadrarem no presente TÍTULO do presente 
Código, deverão aprovar projeto arquitetônico de reforma ou demolição, junto ao órgão 
competente do Poder Executivo Municipal, adequando-se às disposições legais da Legislação 
vigente. 

 
Art. 9o A aprovação da Regularização da Edificação Existente deve seguir o 

mesmo trâmite de aprovação de edificações novas, com necessidade de destaque no projeto 
arquitetônico das áreas irregulares, ficando a emissão do alvará de construção condicionado 
ao atendimento pela Secretaria Municipal de Obras, Transportes e Desenvolvimento Urbano 
das seguintes etapas: 

I. Envio à Secretaria Municipal de Finanças - SEFIN de cópia do processo, 
identificação do contribuinte, informação dos valores devidos e da forma de pagamento;  

II. A Secretaria Municipal de Finanças fará o lançamento, constituindo crédito, e 
a emissão da(s) guia(s) para pagamento;  

III. A Secretaria Municipal de Finanças irá proceder a notificação do contribuinte, 
ficando responsável junto ao mesmo pela quitação dos valores devidos e devidas 
negociações do crédito, podendo aceitar o parcelamento da multa em até 12 (doze) parcelas; 

§1º. No caso de opção pelo pagamento em parcela única, constatado a não 
quitação da mesma e inadimplência do requerente, o processo será indeferido, não ocorrendo 
fato gerador junto à Secretaria Municipal de Finanças. 

§2º. A emissão do habite-se pela Secretaria Municipal de Obras, 
Transportes e Desenvolvimento Urbano ficará condicionado ao fornecimento de Certidão 
Negativa emitida pela Secretaria Municipal de Finanças, comprovando a quitação integral dos 
valores devidos.  

 
Art. 10. São partes integrantes do presente Decreto os ANEXOS I e II, sendo: 
I.  ANEXO I – Modelo de Requerimento para Regularização de Obra Antiga 

existente; 
II.  ANEXO II – Modelo de Laudo Técnico da Edificação e Termo de 

Responsabilidade. 
 
Art. 11. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 
Arapongas, 03 de março de 2023. 

 

 
 
 
 
 
 

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA 
Prefeito 
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ANEXO I – Modelo de Requerimento – frente 
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ANEXO I – Modelo de Requerimento - verso 
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ANEXO II – Modelo de Laudo e Declaração  
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Estado do Paraná 

 

 
 
 

EDITAL DE CLASSIFICAÇÃO 

 
 
A comissão de licitação designada pela Portaria N.º 022/2023, constituída pelo Presidente Sr. Valdinei Juliano Pereira e Membros: Inês Ramos 
de Andrade e Lucio Shindi Watanabe, comunica aos interessados na ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO, EM 
ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, INOVAÇÃO, TRABALHO E RENDA (SEMUDE), que após a 
análise e verificação das propostas apresentadas, em conformidade com o Edital, decidiu o seguinte: 
 

Lote 01 
Item Classificação Empresa Valor  
01 1 VALDECI RAFAEL VIDOTTO GONCALVES LTDA, inscrita no CNPJ nº 16.730.986/0001-95 R$ 78.964,00 

 
Lote 02 

Item Classificação Empresa Valor 
02 

 
1 MILANI MOVELARIA LTDA, inscrita no CNPJ nº 35.685.991/0001-78 R$ 82.682,60 
2 MAZZA EQUIPAMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 46.739.727/0001-96 R$ 77.300,00 

 
Lote 03 

Item Classificação Empresa Valor 
03 

 
1 LENONN DA SILVA MILANI MOVEIS, inscrita no CNPJ nº 19.378.350/0001-14 R$ 92.016,40 
2 ARAGRICOLA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ nº 

10.480.229/0001-24 
R$ 90.100,00 

 
Lote 04 

Item Classificação Empresa Valor 
04 1 MOLISAN ARTEFATOS E CIMENTO LTDA, inscrita no CNPJ nº 17.535.440/0001-46 R$ 101.000,00 

 
Lote 05 

Item Classificação Empresa Valor 
05 

 
1 FADA AGROPECUARIA S/A, inscrita no CNPJ nº 26.164.579/0001-11 R$ 139.218,29 
2 FELIPE FRANZAO DOS REAIS, inscrita no CNPJ nº 46.931.972/0001-09 R$ 134.472,21 

 

Lote 06 
Item Classificação Empresa Valor 
06 e 
07 

1 IMPACTO FERRAMENTAS LTDA, inscrita no CNPJ nº 49.547.967/0001-87 R$ 316.405,20 
2 JOSSEANE FERRO - ARAPONGAS, inscrita no CNPJ nº 10.448.195/0001-90 R$ 313.979,42 
3 TUA – TRANSPORTE URBANO ARAPONGAS LTDA, inscrita no CNPJ nº 02.867.960/0001-

89 
R$ 211.042,26 

4 JOÃO CARLOS LOPES OKUYAMA - ME, inscrita no CNPJ nº 14.037.880/0001-05 R$ 201.000,00 
 

Lote 07 
Item Classificação Empresa Valor 
08 e 
09 

 

1 VNZ PET COSMETICOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 44.584.554/0001-59 R$ 279.990,14 

2 TUA – TRANSPORTE URBANO ARAPONGAS LTDA, inscrita no CNPJ nº 02.867.960/0001-
89 

R$ 266.346,70 

 

Lote 08 
Item Classificação Empresas Valor 
10, 

11 e 
12 

1 BELOFORT INDUSTRIA DE ESTOFADOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 32.253.862/0001-12 R$ 319.173,75 
2 TUA – TRANSPORTE URBANO ARAPONGAS LTDA, inscrita no CNPJ nº 02.867.960/0001-

89 
R$ 316.563,39 

 
O processo encontra-se disponibilizado na sua integra junto ao mesmo local de retirada do Edital. Está aberto o prazo recursal, em 
conformidade com o artigo 109 da Lei Federal n.° 8.666/93, I, “a”, (05 (cinco) dias úteis para a manifestação ou interposição recursal contra a 
decisão da comissão. 
 

Arapongas, 03 de março de 2023. 
 
 
 
 

Valdinei Juliano Pereira 
Presidente 
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Prefeitura do Município de Arapongas  

Secretaria Municipal de Educação 
Rua Marabú ,671 – Centro – Arapongas – PR 

(43) 3902-1104 / 3902-1263 

 

EDITAL Nº 018/2023, DE 02 DE MARÇO DE 2023 

RESULTADO PRELIMINAR DO PROCESSO SELETIVO PARA ASSISTENTES DE ALFABETIZAÇÃO 
VOLUNTÁRIOS PARA O PROGRAMA TEMPO DE APRENDER EDITAL N° 012/ 2023, DE 17 DE 

FEVEREIRO DE 2023 
 

A Secretaria Municipal de Educação, no uso de suas atribuições legais; TORNA 

PÚBLICO: A divulgação da listagem das inscrições e das notas preliminares de todos os 

candidatos inscritos, para o Processo Seletivo de Estagiários, aberto pelo Edital nº. 012/23, de 

17/02/2023; 

NOME DOS CANDITADOS CLASSIFICAÇÃO 

Valéria Bragatel Davanso 20 

Solange Antonia Marchi Barlera 14 

Nelceli Garcia da Silva 9 

Daniele da Silva 8 

Thais Dias dos Santos 8 

Márcia Cristina dos Santos 7 

Janusa Apringio dos Santos Reis 6 

Julia Galassi Peres 6 

Thais Leticia Romagnoli 5 

Euclides José de oliveira 5 

Josiane de Oliveira da Silva 5 

Lucas Gabriel Lopes Sebastião 2 

Rayane Larissa do Ipério Fidelis 2 

Camila Tatiane Morosov dos Reis 2 

Adriana Aparecida Alves Pelissao 2 

Valter José Luis Mendes 2 

Sofia Mendonça Poersch 1 

Fátima Aparecida Ferreira 0 

Yasmin Giovana Reina Gomes 0 

Maria Eduarda da Silva Masson 0 

Maria Rafaella dos Santos Herrero 0 

Maressa Nayara da Silva 0 

 

Arapongas, 02 de março de 2023. 

 

 

 
CRISTIANE CESÁRIA PABLOS ROSSETTI 

Secretária Municipal de Educação 
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Secretaria Municipal de Administração 
Diretoria de Recursos Humanos 

 

1 

 

 
 
 

ERRATA DECRETO Nº. 061/23, DE 01 DE FEVEREIRO DE 2023 
 
Onde se lê: 

 

 
 

MATRÍCULA SERVIDOR(A) NÍVEL LOTAÇÃO CARGO BIÊNIO 

32867/1 DANIEL HENRIQUE AHYUB GPS1C078 SAÚDE ODONTÓLOGO 01/01/21 a 31/12/23 

 
 
Leia-se: 

 

 

MATRÍCULA SERVIDOR(A) NÍVEL LOTAÇÃO CARGO BIÊNIO 

32867/1 DANIEL HENRIQUE AHYUB GPS1C078 SAÚDE ODONTÓLOGO 01/01/21 a 31/12/22 

 
 
 
 

Arapongas, 01 de março de 2023. 

 

 

 

GABRIEL ESPER DUARTE 

Secretário Municipal de Administração 
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