
De Acordo com a Lei 3.465 de 19 de Dezembro de 2007

DIÁRIO OFICIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGAS

www.arapongas.pr.gov.br/diario

SEXTA-FEIRA 17/03/2023 ANO: XV Nº: 3227 PÁG: 01 EDIÇÃO DE HOJE: 31 PÁGINAS

ATOS DO PODER EXECUTIVO

RETIFICAÇÃO DO AVISO DE HOMOLOGAÇÃO, PROCESSO 
ADMINISTRATIVO N°006/2023 CONCORRÊNCIA N° 

001/2023. 

Ante ao erro digitação no valor da homologação onde 

deveria considerar apenas os valores dos classificados em 

primeiro lugar, publicado no dia 16/03/2023 no Diário Oficial 

do Município de Arapongas: 

Onde se lê: Valor Total R$ 3.020.254,36(três milhões, vinte 

mil, duzentos e cinquenta e quatro reais e trinta e seis 

centavos);  

Leia-se Valor Total R$ 1.409.450,38 (um milhão, 

quatrocentos e nove mil, quatrocentos e cinquenta reais e 

trinta e oito centavos); 

Data e Assinaturas. 
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PPRREEFFEEIITTUURRAA  DDOO  MMUUNNIICCÍÍPPIIOO  DDEE  AARRAAPPOONNGGAASS 
Estado do Paraná 

DECRETO Nº 190/23, DE 13 DE MARÇO DE 2023 
 

Dispõe sobre atualização dos valores para a 

concessão de diárias aos agentes políticos no 

âmbito da Administração Pública do Município 

de Arapongas, e dá outras providências. 

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

atribuições legais, considerando o art. 4º da Lei Municipal nº. 4.648, de 20 de fevereiro de 2018, 

 
RESOLVE: 
 
Art. 1º. Ficam atualizados os valores das diárias a serem pagas aos agentes políticos da Prefeitura 

Municipal de Arapongas, conforme a variação do INPC-IBGE, ocorrida no período, de acordo com a tabela 

constante no Anexo I deste decreto. 

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

contrário. 

 
Arapongas, 13 de março de 2023. 

 
SÉRGIO ONOFRE DA SILVA 

Prefeito 
 
 

ANEXO I 

DECRETO Nº 190/23 

 
TABELA DE DIÁRIAS NACIONAIS 1 

 

 

Prefeito  e 

Vice Prefeito 

Secretários Municipais, Procurador Geral 

e Controlador Interno 

BRASÍLIA, FOZ DO IGUAÇÚ, CURITIBA 
e demais capitais da Federação 

 
R$ 1.215,96 

 

 
R$ 972,76 

 

Cidades do interior  
de outros estados 

R$ 972,76 R$ 778,21 

Cidades dentro 
do Estado do Paraná 

Acima de 100 km 
R$ 778,21 R$ 622,57 

Demais Cidades dentro  
do Estado do Paraná 

Até 100 km 
R$ 389,10 R$ 233,96 

 
TABELA DE DIÁRIAS INTERNACIONAIS2 

 

 

Prefeito  e 

Vice Prefeito 

Secretários Municipais, Procurador Geral 

e Controlador Interno 

VALOR R$ 1.362,40 R$ 1.089,66 

 

                                                 
1 Art. 14. Lei nº 4.648/18 
Parágrafo único: O valor da diária será reduzido à metade: 
I – quando o afastamento não exigir pernoite fora da sede; 
II – quando a hospedagem já estiver incluída no valor da inscrição para seminários e eventos; 
III – no dia do retorno à sede. 
2 Idem.         

 

Republicado por incorreção 
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PPRREEFFEEIITTUURRAA  DDOO  MMUUNNIICCÍÍPPIIOO  DDEE  AARRAAPPOONNGGAASS 

Estado do Paraná 

 

 
CONCURSO PÚBLICO 

  
DECRETO Nº 193/23, DE 14 DE MARÇO DE 2023 

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

atribuições legais e considerando: 

 

 - O Edital de Abertura de Concurso Público nº 087/19, de 19/12/19, retificado pelas Publicações nº 001/19, 

de 20/11/19, nº 002/20, de 15/01/20 e nº 003/20, de 27/01/20, homologado através do Edital nº 051/20, retificado pela 

Publicação nº 004/20, de 14/07/20, e nº 075/21, de 30/09/20, alterados pelo Edital nº 113/22, de 12/09/22; 

 

-  As convocações procedidas pelos Editais nº 009/23, de 02/02/23; nº 013/23, de 16/02/23; nº 016/23, de 

01/03/23 e nº 017/23, de 02/03/23; 

 

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

  

DECRETA: 

 

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

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

público, conforme Anexo deste.              

 

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

subsequente à data de publicação oficial deste ato, conforme previsto no art. 21, do mesmo Estatuto, após análise e 

verificação da regularidade da documentação apresentada. 

 

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

  

  

                                            Arapongas, 14 de março de 2023. 

 
 
 
 

GABRIEL ESPER DUARTE                                
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA 
PREFEITO 
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PPRREEFFEEIITTUURRAA  DDOO  MMUUNNIICCÍÍPPIIOO  DDEE  AARRAAPPOONNGGAASS 

Estado do Paraná 

 

 
ANEXO 

(Decreto nº 193/23, de 14 de março de 2023) 
 

GRUPO PROFISSIONAL BÁSICO 1 – GPB1 
 
CARGO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 
CARGA HORÁRIA: 30h 
NÍVEL INICIAL: 2 
LOTAÇÃO: Secretaria Municipal de Administração 

INSC. Nº                                NOME CLASSIF. CLASSE 

61667 JANAINA DANIELI DOS SANTOS 175 C 

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

INSC. Nº                                NOME CLASSIF. CLASSE 

53798 VANESSA APARECIDA XAVIER DE MACEDO DA SILVA 172 C 

48865 LUCIANA RODRIGUES DO NASCIMENTO 178 B 

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

INSC. Nº                                NOME CLASSIF. CLASSE 

71720 ELLEN RIBEIRO 171 B 

 
GRUPO PROFISSIONAL MÉDIO – GPM 

CARGO: AGENTE ADMINISTRATIVO 
CARGA HORÁRIA: 40h 
NÍVEL INICIAL: 35 
LOTAÇÃO: Secretaria Municipal de Administração 

INSC. Nº                                NOME CLASSIF. CLASSE 

66031 ROBERTA FRANCIELE COITINHO 62 A 

74436 CAIO JOSE DE SOUZA SILVA 63 A 

 
CARGO: AGENTE ADMINISTRATIVO 
CARGA HORÁRIA: 40h 
NÍVEL INICIAL: 35 
LOTAÇÃO: Secretaria Municipal de Obras, Transportes e Desenvolvimento Urbano 

INSC. Nº                                NOME CLASSIF. CLASSE 

44757 RODRIGO CASIMIRO GULZOW 69 A 

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

INSC. Nº                                NOME CLASSIF. CLASSE 

62386 RODRIGO DOS SANTOS ARAÚJO 145 A 

50007 ANDRIANA DE SOUZA GOUVEIA 147 B 

62911 LEONORA DE SOUZA BECA 152 A 
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CARGO: TÉCNICO EM ENFERMAGEM 
CARGA HORÁRIA: 36h 
NÍVEL INICIAL: 46 
LOTAÇÃO: Secretaria Municipal de Saúde 

INSC. Nº                                NOME CLASSIF. CLASSE 

65353 ALESSANDRA RIBEIRO DA CONCEIÇÃO 14 A 

 
CARGO: CARGO: TÉCNICO EM LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS 
CARGA HORÁRIA: 36h 
NÍVEL INICIAL: 46 
LOTAÇÃO: Secretaria Municipal de Saúde 

INSC. Nº                                NOME CLASSIF. CLASSE 

59090 ADRIANA PEREIRA DE SOUSA 9 C 

 
GRUPO PROFISSIONAL SUPERIOR 1 – GPS1 

CARGO: ODONTÓLOGO 
CARGA HORÁRIA: 40h 
NÍVEL INICIAL: 84 
LOTAÇÃO:  Secretaria Municipal de Saúde 

INSC. Nº                                NOME CLASSIF.  CLASSE 

48998 MIULA PORTELINHA BRAGA 5 C 

 
GRUPO OCUPACIONAL MAGISTÉRIO 

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

INSC. Nº                                NOME CLASSIF.  CLASSE 

61002 KATIA DA SILVA OLIVEIRA DOS SANTOS 376 C 

49538 ANDRÉIA VIEIRA MELO SILVA 379 C 

47081 SABRINA GROTTI CASTANHO 380 C 

42432 MARCIA APARECIDA RAMOS LEVINSKI 384 C 

58407 LUANA PATRICIA PEREIRA 389 C 

51518 JAQUELINE DOS SANTOS FERREIRA 390 C 

56875 CRISTIANE RODRIGUES DOS SANTOS 393 C 

48129 MARIA APARECIDA DA SILVA 396 C 

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

INSC. Nº                                NOME CLASSIF.  CLASSE 

69765 SANTINA SALVIANO SILVA 291 C 

43761 NATÁLIA JERONIMO DOS REIS QUINTANA 295 C 

67387 BRUNA BEATRIZ DE CAMARGO BIGOLI 296 B 

44263 RUBIANE STEIN DE CAMARGO 298 C 

37116 ISCARLETH ENDIEL DE LIMA DE OLIVEIRA 299 A 

41300 ANA PAULA DA SILVA KOZLOWSKI 306 B 
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PPRREEFFEEIITTUURRAA  DDOO  MMUUNNIICCÍÍPPIIOO  DDEE  AARRAAPPOONNGGAASS 

Estado do Paraná 

DECRETO Nº 202/23, DE 15 DE MARÇO DE 2023 

 

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

suas atribuições legais e, 

- Considerando o disposto na Lei Estadual nº 14.584, de 22 de dezembro de 2004, e na Lei Federal 

nº 10.880, de 09 de junho de 2004, que instituem, respectivamente, o Programa Estadual de Transporte 

Escolar, o Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar e Resolução número 777/2013, da Secretaria de 

Estado da Educação – SEED; 

- Considerando o art. 2º da Lei Municipal nº 5.135, de 09 de novembro de 2022, que dispõe sobre 

a Criação e Instituição do COMITÊ MUNICIPAL DO TRANSPORTE ESCOLAR, 

 

Resolve:  

 

Art. 1º. Designar, os membros abaixo, para integrar o COMITÊ MUNICIPAL DO TRANSPORTE 

ESCOLAR do Município de Arapongas-PR, com mandato de 02 (dois) anos, conforme segue:  

 

I. Representantes da Secretaria Municipal de Educação  

NOME  

Laerte Tessaro Júnior Titular 

Fernanda Cristina Precinotto Molinari Suplente 

 

II. Representantes dos Diretores da Rede Estadual de Ensino 

NOME  

Valdecir Alves Titular 

Demis Sastre de Carvalho Suplente 

 

III. Representantes dos Diretores da Rede Municipal de Ensino 

NOME  

Simone Aparecida Fanelli Golfetti Titular 

Patrícia Elaine Inácio Estralioto Suplente 

 

IV. Representantes dos Pais de alunos 

NOME  

Juliana Rodrigues Pereira Titular 

Éder Alves Cândido Suplente 

 

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

 

Arapongas, 15 de março de 2023. 

 

 

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA 

Prefeito 
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS 

Estado do Paraná 

 

Secretaria Municipal de Obras, Transportes e Desenvolvimento Urbano 
 

 

DECRETO Nº 203/23, DE 16 DE MARÇO DE 2023 
 

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA, Prefeito do Município de Arapongas, Estado do Paraná, no 

uso de suas atribuições legais, tendo em vista o contido nas Leis nº 5.001 e 5.002 de 29 de setembro 

de 2021 e processo protocolado sob nº 14061/2021. 
 

DECRETA: 
 

Art. 1º - Fica Aprovado o projeto De Desmembramento do Lote de Terras sob nº 58/59, 
com área de 24.230,25 m², da Gleba Patrimônio Aricanuva, neste Município e Comarca de Arapongas 
- Paraná, matriculado sob nº 42.667 do Cartório de Registro de Imóveis do 2º Ofício desta Comarca de 
Arapongas - Paraná, de propriedade de VANTUIR DA SILVA E OUTROS. 

 

Art. 2º - A presente aprovação é condicionada ao cumprimento das obrigações contraídas 
pelo Loteador no Termo de Acordo, que passa a fazer parte integrante deste Decreto. 

 

Art. 3º - A aprovação não implica no reconhecimento pela municipalidade dos 
documentos de domínio e posse do Loteador, nem em responsabilidade por eventuais divergências de 
divisas, dimensões de lotes e/ou direitos de terceiros, nem para quaisquer indenizações. 

 

Art. 4º - Após a edição deste Decreto será expedido Alvará de Licença para execução do 
Loteamento, que deverá ser levado à Registro na Circunscrição Imobiliária competente, dentro do 
prazo de 180 dias, contados de sua expedição, sob pena de caducidade da licença ora concedida. 

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

em contrário. 
          

  Arapongas, 16 de Março de 2023. 

 
 
 
 

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA 
Prefeito 

 
 

 
JAIR MILANI 

Sec. Mun. de Obras Transportes  

e Desenvolvimento Urbano 
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Estado do Paraná 

 

 

DECRETO Nº 204/23, DE 16 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$ 465.000,00 (quatrocentos e sessenta e cinco mil reais). 

     
  10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – EDUCAÇÃO 
  10.03 - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino – Fundamental 
123660009.2.016/3.3.3.90.32.00 - Material, bem ou serviço para distribuição gratuita.............................................R$        20.000,00 
  Fonte de recurso 107 
123610009.6.010/3.3.3.90.32.00 - Material, bem ou serviço para distribuição gratuita.............................................R$       445.000,00 
  Fonte de recurso 107 
   

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 da 
fonte de recursos abaixo especificados: 

 
FONTE DE RECURSO ESPECIFICAÇÃO VALOR 

107 Educação/Quota Municipal do Salário-Educação 465.000,00 
 
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, 16 de março de 2023. 
 
 
 
 
 
 
 

JULIANO RAMPINELLI BERALDI 
Secretário Municipal de Planejamento e Orçamento 

SERGIO ONOFRE DA SILVA 
Prefeito 
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS 

Estado do Paraná 

DECRETO No 206/23, DE 16 DE MARÇO DE 2023 
 

Regulamenta os critérios para definição da 

quantidade de vagas de estacionamento, 

vagas exclusivas e vagas específicas, previstas 

na 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 art. 67 da Lei Orgânica do 

Município de Arapongas,  
 

CONSIDERANDO o disposto no Artigo 65 da LEI Nº 5.005 de 29 de setembro de 2021 

do Código de Edificações e Obras do Município de Arapongas, com previsão de 

regulamentação pelo Poder Executivo Municipal de Termo de Responsabilidade e demais 

declarações relacionadas à aprovação dos projetos das edificações; 
 

CONSIDERANDO o disposto na 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, com os requisitos para o atendimento de vagas de estacionamento, vagas 

exclusivas, vagas específicas de embarque e desembarque, carga e descarga e espaço para 

manobra e circulação de veículos; 
 

CONSIDERANDO o disposto na LEI Nº 5.158 de 20 de dezembro de 2022 que alterou  o 

Código de Edificações e Obras do Município de Arapongas, e incluiu a previsão de 

regulamentação por meio de Decreto Municipal dos requisitos complementares e a 

orientação para indicação em projeto arquitetônico das vagas de estacionamento; 
 

CONSIDERANDO a Resolução Nº 965, de 17 de maio de 2022 do Conselho Nacional de 

Trânsito – CONTRAN, que define e regulamenta as áreas de segurança e de estacionamentos 

específicos de veículos em via pública aberta à circulação, que devem ser estabelecidas e 

regulamentadas pelo órgão ou entidade executiva de trânsito com circunscrição sobre a via; 
 

CONSIDERANDO a Resolução Nº 973, de 18 de julho de 2022 do Conselho Nacional de 

Trânsito – CONTRAN, que institui o Regulamento de Sinalização Viária, com o objetivo de 

estabelecer as especificações e requisitos técnicos a serem adotados em todo o território 

nacional quando da implementação das soluções adotadas pela Engenharia de Tráfego e 

Sinalização; 
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Estado do Paraná 

CONSIDERANDO o disposto na LEI Nº 9.503 de 23 de setembro de 1997 que instituiu o 

Código de Trânsito Brasileiro, estabelecendo no seu Artigo 47 a regulamentação pelo órgão 

ou entidade com circunscrição sobre a via das operações de carga ou descarga, devendo neste 

caso ser tratado como estacionamento. 

 

D E C R E T A: 
 

Art. 1o O presente Decreto Municipal, regulamenta o Termo de Responsabilidade e os 

critérios a serem adotados para a definição da quantidade mínima de vagas de 

estacionamento, vagas exclusivas e vagas específicas previstas na LEI Nº 5.005 de 29 de 

setembro de 2021, alterada pela LEI Nº 5.158 de 20 de dezembro de 2022, que trata do Código 

de Edificações e Obras do Município de Arapongas. 
 

CAPÍTULO I 

DAS DEFINIÇÕES 

 

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

texto do presente Decreto: 

I – CAMINHONETE - veículo destinado ao transporte de carga com peso bruto total de 

até 3.500kg (três mil e quinhentos quilogramas). 

II – CAMIONETA - veículo misto destinado ao transporte de passageiros e carga no 

mesmo compartimento. 

III - CAMINHÃO - veículo automotor destinado ao transporte de carga com peso bruto 

total superior a 3.500kg (três mil e quinhentos quilogramas), podendo tracionar ou arrastar 

outro veículo, respeitada a capacidade máxima de tração; 

IV – CNAE – Classificação Nacional de Atividades Econômicas; 

V – CONTRAN – Conselho Nacional de Trânsito; 

VI – CTB – Código de Trânsito Brasileiro; 

VII - EDIFICAÇÃO DE USO COLETIVO – Edificação destinada às atividades não 

residenciais com acesso ao público, incluindo atividades de natureza comercial, hoteleira, 

cultural, esportiva, financeira, turística, recreativa, social, religiosa, educacional, industrial e 

de saúde, inclusive as edificações de prestação de serviços de atividades da mesma natureza; 

VIII - EDIFÍCIO DE USO PÚBLICO – Edificação destinada às atividades administradas por 

órgão ou entidade da Administração Pública Direta e Indireta ou por empresa privada 

prestadora de serviço público, destinado ao público em geral; 

IX - OPERAÇÃO DE CARGA E DESCARGA – imobilização do veículo, pelo tempo 

estritamente necessário ao carregamento ou descarregamento de animais ou carga, na forma 

disciplinada pelo órgão competente de trânsito do Poder Executivo Municipal com 

circunscrição sobre a via; 
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X - PESSOA COM DEFICIÊNCIA: aquela que tem impedimento de longo prazo de 

natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais 

barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de 

condições com as demais pessoas; 

XI - PROFISSIONAL HABILITADO - É o responsável pela autoria do projeto ou pela 

execução da obra, estando devidamente registrado junto ao respectivo Conselho Profissional; 

XII - 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; 

XIII - SESTRAN – Secretaria de Segurança Pública e Trânsito do Município de Arapongas, 

órgão competente de trânsito do Poder Executivo Municipal; 

XIV – VAGAS ESPECÍFICAS - vagas de estacionamento definidas pelo Artigo 2º da 

Resolução Nº 965, de 17 de maio de 2022 do CONTRAN;  

XV – VAGAS EXCLUSIVAS - vagas de estacionamento para idosos ou pessoas com 

deficiência, interligadas à entrada da edificação e aos acessos de circulação dos pedestres; 

XVI – VIA - superfície por onde transitam veículos, pessoas e animais, compreendendo 

a pista, a calçada, o acostamento, ilha e canteiro central. 
 

Art. 3o Nos termos do Artigo 2º da Resolução Nº 965, de 17 de maio de 2022 do 

CONTRAN, para efeito deste Decreto, são definidas as seguintes áreas de estacionamentos 

específicos: 

I - área de estacionamento para veículo de aluguel é a parte da via sinalizada para o 

estacionamento exclusivo de veículos de categoria de aluguel que prestam serviços públicos 

mediante concessão, permissão ou autorização do poder concedente; 

II - área de estacionamento para veículo de pessoa com deficiência é a parte da via 

sinalizada para o estacionamento de veículo conduzido por, ou que transporte, pessoa com 

deficiência com comprometimento de mobilidade, devidamente identificado por credencial 

padronizada nos termos da Resolução Nº 965, de 17 de maio de 2022 do CONTRAN; 

III - área de estacionamento para veículo de pessoa idosa é a parte da via sinalizada 

para o estacionamento de veículo conduzido por, ou que transporte, pessoa idosa, 

devidamente identificado por credencial padronizada nos termos da Resolução Nº 965, de 17 

de maio de 2022 do CONTRAN; 

IV - área de estacionamento para a operação de carga e descarga é a parte da via 

sinalizada para este fim conforme definido no Anexo I do Código de Trânsito Brasileiro - CTB, 

com a imobilização do veículo pelo tempo estritamente necessário ao carregamento ou 

descarregamento de animais ou carga, na forma disciplinada pelo órgão competente de 

trânsito do Poder Executivo Municipal com circunscrição sobre a via; 

V - área de estacionamento de ambulância é a parte da via sinalizada, próxima a 

hospitais, centros de atendimentos de emergência e locais estratégicos, para o 

estacionamento exclusivo de ambulâncias devidamente identificadas; 
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VI - área de estacionamento rotativo é a parte da via sinalizada para o estacionamento 

de veículos, gratuito ou pago, regulamentado para um período determinado pelo órgão 

competente de trânsito do Poder Executivo Municipal com circunscrição sobre a via; 

VII - área de estacionamento de curta duração é a parte da via sinalizada para 

estacionamento não pago, com uso obrigatório do pisca-alerta ativado, em período de tempo 

determinado e regulamentado de até 30 (trinta) minutos; 

VIII - área de estacionamento de viaturas policiais é a parte da via sinalizada, limitada 

à testada das instituições de segurança pública, para o estacionamento exclusivo de viaturas 

policiais devidamente caracterizadas; e 

IX - área de estacionamento de veículos elétricos é a parte da via sinalizada para o uso 

de veículos com propulsão elétrica dotado de dispositivo plug-in para conexão à rede elétrica, 

exclusivamente durante o período de recarga. 
 

CAPÍTULO II 

DAS CONSIDERAÇÕES PARA O CÁLCULO DO NÚMERO 

 DE VAGAS DE ESTACIONAMENTO 
 

Art. 4o  Nos termos do Artigo 220 da LEI Nº 5.005 de 29 de setembro de 2021, alterado 

pela LEI Nº 5.158 de 20 de dezembro de 2022, os espaços destinados a estacionamento ou 

garagem de veículos, localizados dentro dos limites do lote, podem ser: 

I – Estacionamentos Privativos, quando se destinarem à habitação unifamiliar ou de 

uso restrito a uma família, sendo neste caso facultativo o atendimento da Lei nº 13.146/2015 

- Estatuto da Pessoa com Deficiência e da Lei Federal nº 10.741/2003 - Estatuto do Idoso em 

relação à previsão de vagas exclusivas; 

II – Estacionamentos Coletivos, quando se destinarem à habitação multifamiliar, 

edifícios comerciais, de serviços, industriais ou com acesso ao público, devendo ser 

considerado pelo responsável técnico da autoria do projeto arquitetônico a verificação quanto 

ao atendimento das Normas de Acessibilidade, da Lei nº 13.146/2015 - Estatuto da Pessoa 

com Deficiência e da Lei Federal nº 10.741/2003 - Estatuto do Idoso. 

 

Art. 5o  Nos termos do Artigo 221 da LEI Nº 5.005 de 29 de setembro de 2021, alterada 

pela LEI Nº 5.158 de 20 de dezembro de 2022, poderá ser desconsiderado na composição da 

área construída a ser adotada no cálculo do número de vagas, as seguintes delimitações das 

edificações, conforme tabela no ANEXO II do presente Decreto: 

I. A área de estacionamento e acessos de veículos; 

II. A área da projeção das paredes externas e internas; 

III. A área de banheiros, lavabos, cozinhas, copas, vestiários ou similares, cujo uso 

é transitório; 

IV.  A área de cômodos sem permanência humana, a exemplo de depósitos, 

escadas, elevadores e outras áreas técnicas para instalação de equipamentos; 
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V. As áreas não computáveis previstas no Artigo 195 e 197 da LEI Nº 5.005 de 29 

de setembro de 2021, alterada pela LEI Nº 5.158 de 20 de dezembro de 2022. 

§1º – O projeto arquitetônico deverá apresentar em escala visível, croqui com a 

implantação da edificação, destacando a área que foi considerada no cálculo pelo profissional 

habilitado responsável técnico pelo projeto para o atendimento do número mínimo de vagas, 

indicando qual a atividade pretendida e sua respectiva classe CNAE dentre as opções 

existentes no ANEXO I da LEI Nº 5.005 de 29 de setembro de 2021, alterada pela LEI Nº 5.158 

de 20 de dezembro de 2022. 

§2º – No caso de edificações de uso comercial ou de serviços cuja atividade se 

apresenta indefinida no projeto arquitetônico, sem enquadramento nas opções de classe 

CNAE listadas no ANEXO I 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 atendimento da quantidade mínima de vagas de 

estacionamento deverá ser considerado 1 (uma) vaga a cada 50m² (cinquenta metros 

quadrados) da área construída e as exceções previstas nos incisos I à V do presente Artigo, 

sendo OBRIGATÓRIA a previsão de vaga de carga e descarga, e ficando neste caso sujeito à 

anuência do órgão competente do Poder Executivo Municipal no momento da emissão do 

Alvará de Funcionamento da futura atividade a ser exercida na referida edificação. 

§3º – No caso de edificações de uso industrial cuja atividade se apresenta no projeto 

arquitetônico, sem enquadramento nas opções de classe CNAE listadas no ANEXO I 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 atendimento da quantidade mínima de vagas de estacionamento deverá ser 

considerado 1 (uma) vaga a cada 75m² (cinquenta metros quadrados) da área construída e as 

exceções previstas nos incisos I à V do presente Artigo, sendo OBRIGATÓRIA a previsão de 

vaga de carga e descarga, ficando neste caso sujeito à anuência do órgão competente do 

Poder Executivo Municipal no momento da emissão do Alvará de Funcionamento da futura 

atividade a ser exercida na referida edificação. 

 

Art. 6o  O Poder Executivo Municipal se exime de qualquer responsabilidade pelo não 

atendimento da Lei nº 13.146/2015 - Estatuto da Pessoa com Deficiência e da Lei Federal nº 

10.741/2003 - Estatuto do Idoso em relação a previsão de vagas exclusivas para pessoas com 

deficiência e idosos no projeto arquitetônico. 

Parágrafo único. Nos casos de projeto arquitetônico que apresenta estacionamento 

de uso coletivo, independente das características da edificação, não será aprovado 

quantidade inferior à 3 (três) vagas, das quais 1 (uma) vaga será exclusiva para pessoas com 

deficiência e 1 (uma) vaga será exclusiva para idoso. 

 

CAPÍTULO III 

DA CARGA E DESCARGA 
 

Art. 7o  Nos termos do Artigo 224 da LEI Nº 5.005 de 29 de setembro de 2021, alterada 

pela LEI Nº 5.158 de 20 de dezembro de 2022, a obrigatoriedade de vagas destinadas à carga 
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e descarga será analisado pelo órgão competente de planejamento do Poder Executivo 

Municipal principalmente em proporcionalidade à área edificada, considerando também os 

seguintes aspectos: 

I. Tipo de edificação; 

II. Hierarquia da via; 

III. Impacto da atividade no sistema viário; 

IV. Atividade com indicação de obrigatório carga e descarga no ANEXO I da LEI Nº 

5.005 de 29 de setembro de 2021, alterada pela LEI Nº 5.158 de 20 de dezembro de 2022. 

 

Art. 8o Será admitida a utilização do recuo frontal, lateral ou de fundos do lote para 

área de carga e descarga, devendo ser descoberta quando localizada na faixa de recuo frontal 

de lotes inseridos em zonas residenciais. 

Parágrafo único.  As zonas residenciais de que trata o presente artigo inclui a ZRE1, 

ZRE2, ZRE3, ZRE4, ZEIS, ZRCH, ZUE1 e ZUE2. 

 

Art. 9o Para atividades com indicação de obrigatório carga e descarga no ANEXO I da 

LEI Nº 5.005 de 29 de setembro de 2021, alterada pela LEI Nº 5.158 de 20 de dezembro de 

2022, deverá ser previsto área localizada internamente no lote, adequada para o acesso, 

circulação, manobra e estacionamento de veículos com mercadorias, cujo porte e dimensões 

deverá ser compatível com a atividade a ser exercida. 

Parágrafo único – Quando situadas internamente ao lote, entende-se que a área de 

carga e descarga poderá ser indicada internamente à edificação, atendidas as condições 

previstas no caput.  

 

Art. 10. Para os casos em que a área regulamentada como carga e descarga esteja 

localizada na faixa de estacionamento da via pública, poderão estacionar caminhão, 

caminhonete, camionetas ou veículos motorizados de duas rodas com bagageiro, mas 

somente durante o tempo estritamente necessário para que se realize a carga e descarga. 
 

Art. 11. Considerando o Artigo 48 da LEI Nº 9.503 de 23 de setembro de 1997 que 

instituiu o Código de Trânsito Brasileiro, nos casos previstos de utilização da faixa de 

estacionamento da via pública para carga ou descarga, o veículo deverá ser posicionado no 

mesmo sentido do fluxo, paralelo ao bordo da pista junto à guia do meio-fio, sem 

impedimento ou obstrução da faixa de rolamento, admitidas exceções somente a critério do 

órgão competente de trânsito do Poder Executivo Municipal, desde que devidamente 

sinalizadas. 

Parágrafo único. O estacionamento dos veículos motorizados de duas rodas para carga 

ou descarga deverá ser feito em posição perpendicular à guia do meio-fio e próxima a mesma, 

salvo quando houver sinalização que determine outra condição. 
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Art. 12. As dimensões máximas permitidas para as operações de carga ou descarga em 

via pública, serão classificados conforme o tipo de veículo: 

I. CAMINHONETE ou CAMIONETA – largura de 2,20m (dois metros e vinte centímetros) 

e comprimento de 6,00m (seis metros); 

II. CAMINHÃO - largura de 2,70m (dois metros e vinte centímetros) e comprimento de 

10,00m (dez metros) para uma vaga e 15,00m (quinze metros) para duas vagas; 

Parágrafo único. Poderá a Secretaria Municipal de Segurança Pública e Trânsito 

(SESTRAN) adaptar as dimensões das áreas de carga e descarga em via pública em função de 

necessidades ou limitações específicas do local. 
 

CAPÍTULO IV 

DO EMBARQUE E DESEMBARQUE 
 

Art. 13. Nos termos do Artigo 224 da LEI Nº 5.005 de 29 de setembro de 2021, alterada 

pela LEI Nº 5.158 de 20 de dezembro de 2022, a obrigatoriedade de vagas destinadas ao 

embarque e desembarque será analisado pelo órgão competente de planejamento do Poder 

Executivo Municipal principalmente em proporcionalidade à área edificada, considerando 

também os seguintes aspectos: 

I. Tipo de edificação; 

II. Hierarquia da via; 

III. Impacto da atividade no sistema viário; 

IV. Atividade com indicação de obrigatório embarque e desembarque no ANEXO I 

da LEI Nº 5.005 de 29 de setembro de 2021, alterada pela LEI Nº 5.158 de 20 de dezembro de 

2022. 

 

Art. 14. Para o atendimento da área de embarque e desembarque, será admitido a 

utilização do recuo frontal, lateral ou de fundos, devendo estar localizado preferencialmente 

na faixa de recuo frontal, podendo receber coberturas removíveis, do tipo leve, toldo, ou 

similar, observadas as disposições previstas na LEI nº 5.005 de 29 de setembro de 2021, 

alterada pela LEI Nº 5.158 de 20 de dezembro de 2022. 

Parágrafo único. Para permitir o acesso de veículos ao interior do lote na área de 

embarque e desembarque, previsto no presente artigo, poderá ser autorizado pelo órgão 

competente de Planejamento do Poder Executivo Municipal o acréscimo de 2 (dois) 

rebaixamentos de guia no passeio público de, no máximo, 3,50m (três metros e cinquenta 

centímetros) para cada rebaixo adicional. 

 

Art. 15. Para atividades com indicação de obrigatório embarque e desembarque no 

ANEXO I da LEI Nº 5.005 de 29 de setembro de 2021, alterada pela LEI Nº 5.158 de 20 de 

dezembro de 2022, deverá ser previsto área localizada internamente no lote ou, nos casos de 

novo projeto de loteamento, através de via paralela e recuo da calçada, com baia de 

acumulação de veículos cujo porte e dimensões deverá ser compatível com a atividade a ser 
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exercida, exceção para edificações com área total construída inferior à 500m² (quinhentos 

metros quadrados), onde será admitido a utilização da faixa de estacionamento da via pública 

para área de embarque e desembarque, desde que atendido os seguintes requisitos:  

I. Que, nos termos do artigo 238 da LEI Nº 5.005 de 29 de setembro de 2021, 

alterada pela LEI Nº 5.158 de 20 de dezembro de 2022, a área destinada para manobra o 

embarque e desembarque fique situado na respectiva testada do imóvel; 

II. Que o lote apresente dimensões mínimas adequadas da sua testada voltada 

para via pública, suficiente para absorver o espaço necessário para o embarque e 

desembarque; 

III. Que seja disponibilizado estacionamento público na via, no mesmo lado em 

que será  implantado o espaço para embarque e desembarque;  
 

Art. 16. Considerando o Artigo 48 da LEI Nº 9.503 de 23 de setembro de 1997 que 

instituiu o Código de Trânsito Brasileiro, nos casos previstos de utilização da faixa de 

estacionamento da via pública para embarque e desembarque, o veículo deverá ser 

posicionado no mesmo sentido do fluxo, paralelo ao bordo da pista junto à guia do meio-fio, 

sem impedimento ou obstrução da faixa de rolamento, admitidas exceções somente a critério 

do órgão competente de trânsito do Poder Executivo Municipal, desde que devidamente 

sinalizadas. 

 

CAPÍTULO V 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 

Art. 17. É parte integrante do presente Decreto o ANEXO I - Tabela com as delimitações 

das edificações que podem ser desconsideradas na composição da área para o cálculo do 

número de vagas de estacionamento. 

 

Art. 18.  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Arapongas, 16 de março de 2023. 

 

 

 

 

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA 
Prefeito 

 
 
 

 
JAIR MILANI 

Secretário Mun. de Obras, Transportes e Desenvolvimento Urbano 
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ANEXO I – TABELA COM AS DELIMITAÇÕES DAS EDIFICAÇÕES QUE PODEM SER DESCONSIDERADAS NA COMPOSIÇÃO DA 
ÁREA PARA O CÁLCULO DO NÚMERO DE VAGAS DE ESTACIONAMENTO (FOLHA 1 DE 2) 
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ANEXO II – TABELA COM AS DELIMITAÇÕES DAS EDIFICAÇÕES QUE PODEM SER DESCONSIDERADAS NA COMPOSIÇÃO 
DA ÁREA PARA O CÁLCULO DO NÚMERO DE VAGAS DE ESTACIONAMENTO (FOLHA 2 DE 2) 
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CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 
ARAPONGAS – PR 

 

 
Av. Gaturamo, 1.000 – Jd. Aeroporto - CEP: 86.701-000 – Arapongas – Paraná 

Fone: (43) 3902-1154 / E-mail: cmdca@arapongas.pr.gov.br 
(Digitado por Jacson M. R. de Moura) 

EDITAL Nº 001/2023 
 

A Comissão Eleitoral, nomeada pela Resolução CMDCA nº 002/2023, de 13 de fevereiro de 2023, no uso das 
atribuições que lhe confere a Lei Municipal nº 4.164 de 20/11/2013 e alterações, bem como o Regimento Interno 
do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, sem prejuízo às demais legislações vigentes, 

 
RESOLVE: 
 
Art. 1º - CONVOCAR a Eleição Para o Conselho Tutelar do Município de Arapongas, Gestão 2024/2028. 
Parágrafo Único - A eleição realizar-se-á no dia 01º (primeiro) de outubro de 2023, no horário das 08:00 às 
17:00 horas, nas dependências da Escola Municipal Antonica Giroldo Franciosi, sito à Rua Pavão, 26, 
Centro, nesta. 
 

I - DO REGISTRO DAS CANDIDATURAS E PROCESSO DE HABILITAÇÃO 
 
Art. 2° - O Conselho Tutelar do Município de Arapongas é composto por 5 (cinco) membros titulares, eleitos, 
através de candidatura individual, para mandato de 4 (quatro) anos, permitida a recondução, mediante novo 
processo de escolha. 
 

Art. 3º - As candidaturas serão registradas individualmente, vedada qualquer vinculação a partido político. 
Parágrafo Único – Nenhum registro será admitido fora do período determinado pela Comissão Eleitoral. 
 

Art. 4º - Somente poderão concorrer à eleição os candidatos que preencherem, até o encerramento das 
inscrições, os seguintes requisitos: 

I. Reconhecida idoneidade moral; 
II. Idade superior a vinte e um anos; 

III. Residir no Município de Arapongas; 
IV. Estar em pleno gozo dos direitos políticos; 
V. Experiência, reconhecida e comprovada, de, no mínimo, 2 (dois) anos, no trato com a criança e/ou 

adolescente, em entidade social ou instituição de ensino que preste atendimento à criança e ao 
adolescente; 

VI. Ensino médio completo. 
§ 1º. Os candidatos inscritos deverão, ainda, submeter-se a teste escrito, demonstrando conhecimento mínimo 
das atribuições do Conselho Tutelar e legislação vigente, além de outras matérias consideradas pertinentes, 
sendo este de caráter eliminatório. 
§ 2º. Somente poderão participar da prova escrita aqueles candidatos que houverem entregue toda a 
documentação comprobatória dos requisitos contidos neste artigo, conforme solicitado no presente edital, após 
manifestação do Ministério Público sobre sua homologação ou não, decidindo a Comissão Eleitoral. 
§ 3º. A elaboração e aplicação do teste escrito será, preferencialmente, acompanhada por membro do Ministério 
Publico. 
§ 4º. Somente estará habilitado ao pleito o candidato que tiver entregue toda a documentação solicitada 
considerada homologada e tenha sido considerado aprovado no teste escrito. 
§ 5º. A Comissão Eleitoral publicará edital constando o nome dos candidatos aprovados e habilitados ao pleito. 
 
Art. 5º - O registro dos candidatos a Conselheiro Tutelar ocorrerá no período de 03 (três) de abril a 28 (vinte 
e oito) de abril de 2023, nas dependências da Sede do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente, sito à Av. Gaturamo, 1.000, Jd. Aeroporto (Fundos do CRAS CSU), de segunda a sexta-feira, das 
08:30 (oito horas e trinta minutos) às 11:00 (onze) e das 13:00 (treze) às 16:30 (dezesseis horas e trinta minutos). 
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§ 1º - As inscrições somente serão aceitas mediante apresentação de requerimento (fornecido pelo CMDCA no 
momento da inscrição) endereçado ao Coordenador da Comissão Eleitoral, acompanhado dos seguintes 
documentos: 

I. Fotocópia da Carteira de Identidade; 

II. Fotocópia do CPF (Cadastro de Pessoa Física); 

III. Fotocópia do Título de Eleitor; 

IV. Atestado de Antecedentes Criminais, emitido pelo Instituto de Identificação do Paraná 
(http://www.institutodeidentificacao.pr.gov.br/); 

V. Certidão cível e criminal emitida pelo Cartório Distribuidor da Comarca de Arapongas; 

VI. Fotocópia do comprovante de residência do candidato no Município de Arapongas;  

VII. Declaração comprobatória, com reconhecimento de firma do declarante, de experiência, de no mínimo 
02 (dois) anos no trato com a criança e/ou adolescente, em entidade social ou instituição de ensino que 
preste atendimento à criança e ao adolescente; 

VIII. Fotocópia do comprovante de escolaridade – mínimo ensino médio completo; e, 

IX. Certidão de Quitação Eleitoral, emitida pelo Tribunal Superior Eleitoral 
(http://www.tse.jus.br/eleitor/certidoes/certidao-de-quitacao-eleitoral). 

§ 2º - A entrega do requerimento de inscrição citado neste artigo, acompanhado da documentação solicitada, 
implica na declaração do candidato de pleno conhecimento dos termos deste Edital; no conhecimento da 
exigência de dedicação exclusiva às funções de Conselheiro Tutelar, bem como no seu comprometimento, caso 
venha a assumir as funções de Conselheiro Tutelar, em participar de cursos de capacitação e/ou qualificação de 
Conselheiros Tutelares. 
§ 3º - Será admitida a inscrição através de procurador, desde que anexada a procuração com reconhecimento 
de firma do requerente. 
§ 4º - Recebidas as inscrições, nos termos deste Edital, deverá a Comissão Eleitoral autuar e numerar, abrindo-
se vistas ao Ministério Público, no dia útil imediatamente posterior ao final do prazo de recebimento das mesmas, 
que, no prazo de 05 (cinco) dias, dará seu parecer premonitório pela homologação ou não da documentação, 
decidindo a Comissão Eleitoral. 
§ 5º. Poderá a Comissão Eleitoral, a seu critério, exigir, complementariamente, documentação diversa daquela 
elencada neste artigo, desde que levada em consideração a sua conveniência e previsão de sua exigência no 
presente edital. 
 
Art. 6° - O candidato poderá registrar-se com o nome e/ou apelido. 
Parágrafo único – Caso ocorra pedido de registro de nomes ou apelidos idênticos dar-se-á preferência àquele 
que solicitou primeiro. 
Art. 7º - Terminado o prazo de inscrição, a Comissão Eleitoral aplicará, aos candidatos que tiverem sua 
documentação homologada, o teste escrito de caráter eliminatório no dia 25 (vinte e cinco) de junho de 
2023, das 8:30 (oito horas e trinta minutos) às 11:30 (onze horas e trinta minutos), sendo que os portões 
serão fechados às 8:15 (oito horas e quinze minutos). 
§ 1º - O teste escrito será realizado nas dependências da Escola Municipal Antonica Giroldo Franciosi, sito à 
Rua Pavão, 26, Centro, nesta. 
§ 2º - O teste escrito será aplicado, simultaneamente, a todos os candidatos, sendo considerados aprovados 
somente os candidatos que obtiverem nota igual ou superior a 60 (sessenta) pontos. 
§ 3º - O teste escrito poderá ser composto por questões discursivas e/ou objetivas, num máximo de 50 (cinquenta) 
questões, compreendendo as seguintes matérias: 

I. Lei Federal nº  8.069/1990 (Estatuto da Criança e Do Adolescente) e alterações; 

II. Lei Municipal nº 4.164/2013 e alterações; 

III. Conselho Tutelar: criação, atribuições, vinculação administrativa, funcionamento e instrumentalização; 
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IV. Recomendações, Normativas e Resoluções do Conanda, referentes ao Conselho Tutelar; 

V. Português e interpretação de texto; e, 

VI. Noções de informática. 
§ 4º - O gabarito do teste escrito será divulgado no Diário Oficial do Município de Arapongas, na Internet, em até 
10 (dez) dias úteis após a realização do mesmo. 
 
Art. 8º - A relação dos candidatos considerados aprovados no teste escrito, bem como suas respectivas notas, 
será divulgada através de Edital publicado no Diário Oficial do Município de Arapongas e disponibilizado para 
consulta, por qualquer interessado, na sede do CMDCA. 
 

Art. 9° - Passado o período de recursos referente à aplicação do teste escrito, será divulgada, através de Edital 
publicado no Diário Oficial do Município de Arapongas e disponibilizado para consulta na sede do CMDCA, a 
relação dos candidatos habilitados ao pleito. 
 
Art. 10 – Toda e qualquer interpelação acerca do Processo Eleitoral deverá ser direcionada à Comissão Eleitoral, 
formalmente, no prazo de 5 (cinco) dias, a contar do primeiro dia útil imediatamente posterior à publicação ou 
ocorrência do fato que a ensejou, devendo ser apreciada em prazo não superior a 5 (cinco) dias. 
 
Art. 11 – Das decisões proferidas pela Comissão Eleitoral caberá recurso, em prazo de 5 (cinco) dias, contados 
a partir do primeiro dia útil imediatamente posterior ao da sua publicação e/ou intimação pessoal da(s) parte(s) 
interessada(s), devendo o mesmo ser dirigido ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, 
sendo apreciado em igual prazo. 
 
Art. 12 – Terminado o processo de habilitação, a Comissão Eleitoral mandará publicar Edital no Diário Oficial do 
Município, informando o nome dos candidatos registrados e habilitados ao pleito, os quais poderão ser 
impugnados por qualquer eleitor, candidato, Conselheiro do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente e/ou Ministério Público, motivadamente, no prazo de 05 (cinco) dias, a contar do primeiro dia útil 
imediatamente posterior à sua publicação. 
 

Art. 13 – Das decisões proferidas pela Comissão Eleitoral, relativas às impugnações, caberá recurso ao 
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente no prazo de 05 (cinco) dias, contados da intimação 
pessoal do impugnado, ou da publicação da decisão da Comissão Eleitoral, devendo ser apreciada no mesmo 
prazo. 
 
Art. 14 - As impugnações das candidaturas serão anexadas ao processo de inscrição do candidato. 
§ 1º - Serão indeferidas, de plano, as impugnações que não forem fundamentadas ou vierem desprovidas de 
provas ou da indicação de onde estas possam ser obtidas; 
§ 2º - Recebida a impugnação, o candidato impugnado deverá ser notificado para apresentar defesa, em prazo 
não superior a 5 (cinco) dias, a contar do primeiro dia útil imediatamente posterior à sua notificação. 
§ 3º - Não sendo apresentada defesa no prazo estipulado no parágrafo anterior, a análise da impugnação correrá 
à revelia do impugnado. 
§ 4º - Constitui-se caso de impugnação a não comprovação do preenchimento de qualquer um dos requisitos 
para inscrição da candidatura, nos prazos estabelecidos neste Edital, ou incidência de qualquer das hipóteses 
de impedimento previstas no Artigo 140 da Lei Federal 8.069/90 – ECA, sem prejuízo às demais legislações 
vigentes. 
 
Art. 15 - Vencidas as fases de impugnação e recurso, o CMDCA divulgará da forma mais ampla possível, 
mandando publicar Edital com os nomes dos candidatos habilitados ao pleito. 
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Parágrafo único: Os candidatos somente poderão iniciar sua campanha após a realização de reunião junto a 
Comissão Eleitoral, onde serão repassadas orientações acerca da propaganda eleitoral. 
 
Art. 16 – As decisões proferidas pelo CMDCA, relativas ao presente Edital, somente poderão ser revistas pelo 
Poder Judiciário através das medidas competentes. 
  

II - DOS IMPEDIMENTOS 
 
Art. 17 - São impedidos de servir no mesmo Conselho marido e mulher, ascendentes e descendentes, sogro e 
genro ou nora, irmão, cunhados, durante o cunhadio, tio sobrinho, padrasto ou madrasta e enteado(a). 
§ 1º - Aplicam-se os impedimentos às relações de união estável, conforme legislação vigente. 
§ 2º - Estende-se o impedimento de que trata este artigo, em relação a autoridade judiciária e ao representante 
do Ministério Publico com atuação na Justiça da Infância e da Juventude, em exercício na Comarca, foro regional 
ou distrital. 
 

III - DAS INSTÂNCIAS ELEITORAIS E COMPETÊNCIAS 
 
Art. 18 – Constituem-se instâncias eleitorais: 

I. O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Arapongas – CMDCA; 

II. A Comissão Eleitoral; 

III. As mesas receptoras e a junta apuradora. 
 
Art. 19 – Compete ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança do Adolescente de Arapongas – CMDCA: 
I – Nomear a Comissão Eleitoral que conduzirá os trabalhos do Processo de Eleição Para o Conselho Tutelar do 
Município de Arapongas, mandato 2024/2028; 
II – Analisar recursos impetrados contra decisões da Comissão Eleitoral, nos prazos estabelecidos neste Edital; 
III – Expedir Resoluções acerca do processo de eleição, quando solicitado pela Comissão Eleitoral; 
IV – Nomear e dar posse aos eleitos; 
V – Autorizar a Secretaria Executiva do CMDCA a proceder a total destruição das cédulas de votação, utilizadas 
ou não, decorridos 180 (cento e oitenta) dias da realização do pleito. 
 
Art. 20 – Compete à Comissão Eleitoral: 

I. Coordenar todo o processo eleitoral, expedindo e publicando os Editais necessários à sua condução no 
Diário Oficial do Município na internet (www.arapongas.pr.gov.br), bem como disponibilizando-os para 
consulta na sede do CMDCA; 

II. Tomar todas as providências que julgar necessárias para a organização, publicidade e realização do 
pleito, visando garantir a sua legalidade e transparência; 

III. Analisar e julgar o registro das candidaturas, homologação da documentação e habilitação dos 
candidatos ao pleito; 

IV. Receber, analisar e julgar as interpelações e impugnações que lhes sejam direcionadas, dando-lhes os 
encaminhamentos necessários; 

V. Providenciar a elaboração, organização e aplicação do teste escrito, bem como sua correção e 
encaminhamentos necessários dos resultados; 

VI. Publicar, no Diário Oficial do Município, edital informando o nome dos candidatos inscritos habilitados ao 
pleito, abrindo-se prazo para impugnação, conforme previsto neste Edital; 

VII. Determinar o agrupamento de seções eleitorais, para efeito de votação, considerando a facultatividade 
do voto e as peculiaridades locais; 

VIII. Providenciar, junto à Justiça Eleitoral, o empréstimo de urnas eletrônicas, observadas as disposições 
das resoluções aplicáveis expedidas pelo Tribunal Superior Eleitoral e Tribunal Regional Eleitoral; 
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IX. Obter, junto à Justiça Eleitoral, em caso de impossibilidade de utilização de urnas eletrônicas, o 
empréstimo de urnas comuns e o fornecimento das listas de eleitores, se possível, a fim de que a votação 
seja feita manualmente; 

X. Aprovar modelo de cédula eleitoral, que deverá trazer a disposição dos candidatos em ordem alfabética, 
precedida do respectivo quadrilátero para assinalação; 

XI. Elaborar as normas de procedimento das mesas receptoras e da junta apuradora; 
XII. Publicar Edital nomeando os componentes das mesas receptoras e junta apuradora; 
XIII. Receber, autuar e proceder os devidos encaminhamentos das impugnações apresentadas contra as 

mesas receptoras e junta apuradora; 
XIV. Fiscalizar a apuração dos votos; 
XV. Receber as atas e  boletins do pleito e da apuração, bem como respectivos materiais;  
XVI. Providenciar o encaminhamento dos resultados ao CMDCA, para demais providências necessárias. 
 
Art. 21 – Constituem a mesa receptora um Presidente, um Mesário e um Secretário, nomeados e convocados 
pela Comissão Eleitoral e seus respectivos suplentes, através de edital publicado no Diário Oficial do Município 
e disponibilizado para consulta na sede do CMDCA. 
§1º - São impedidos de serem nomeados Presidentes, Mesários ou Secretários, bem como de compor a Junta 
apuradora, as pessoas que notoriamente estejam envolvidas na campanha de qualquer um dos candidatos ao 
pleito e os parentes do candidato até segundo grau. 
§2º - Aplicam-se os impedimentos às relações de união estável, conforme legislação vigente. 
 
 Art. 22 – O mesário substituirá o Presidente, na sua ausência, de modo que haja sempre quem responda 
pessoalmente pela ordem e regularidade do processo eleitoral, cabendo-lhes, ainda, assinar a ata da eleição. 
§1º - O Presidente deve estar presente ao ato da abertura e de encerramento da eleição, salvo força maior, 
comunicando o impedimento aos Mesários e Secretários pelo menos (24) vinte e quatro horas antes da abertura 
dos trabalhos, ou imediatamente, se o impedimento ocorrer dentro desse prazo ou no curso da eleição. 
§2º - Não comparecendo o Presidente da Mesa Receptora, na data de realização do pleito, até às 07:30 (sete 
horas e trinta minutos), assumirá a Presidência o Mesário, na sua falta ou impedimento, o Secretário, ou um dos 
suplentes, indicados pela Comissão Eleitoral. 
 
Art. 23 – Compete aos componentes das mesas receptoras e junta apuradora: 

I. Cumprirem as normas estabelecidas pela Comissão Eleitoral; 
II. Registrar na ata sobre a impugnação dos votos apresentados pelos fiscais e proceder a colheita dos 

votos em separado; 
III. Verificar o material necessário para a votação, antes do início da eleição e, em caso de irregularidade, 

comunicar à Comissão Eleitoral, para que tome as medidas cabíveis;  
IV. Comunicar, imediatamente, à Comissão Eleitoral, a qualquer representante do CMDCA ou ao Ministério 

Público, qualquer irregularidade de que tenha conhecimento; e, 
V. Zelar pelo bom andamento dos trabalhos, durante a realização do pleito, tratando todos de forma urbana 

e cortês. 
 

IV - DO EXERCÍCIO DO SUFRÁGIO 
 
Art. 24 - As cédulas eleitorais, quando utilizadas, serão confeccionadas mediante modelo previamente aprovado 
pela Comissão Eleitoral. 
Parágrafo único: A autenticidade das cédulas será verificada pela rubrica do Coordenador da Comissão Eleitoral 
em seu verso. 
 
Art. 25 - Podem votar os maiores de 16 (dezesseis) anos, inscritos como eleitores no Município de Arapongas. 
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Parágrafo único: Serão considerados aptos a votar todos os eleitores do Município de Arapongas que estiverem 
regularmente inscritos junto à Justiça Eleitoral até a data de 30 de junho de 2023. 
 
Art. 26 – Para fins de identificação, o eleitor deverá apresentar à mesa receptora, no ato da votação, o 
título de eleitor acompanhado de qualquer outro documento pessoal oficial com foto, não sendo aceita, 
em hipótese nenhuma, apresentação de fotocópia. 
§1º – Quando da utilização de votação manual, na hipótese do eleitor se apresentar sem título de eleitor e for 
reconhecido por membro da mesa receptora como sendo eleitor no Município de Arapongas poderá votar, 
mediante apresentação de qualquer outro documento de identificação pessoal oficial com foto, que deverá ser 
apresentado à mesa em sua via original, constando seu número na lista de votantes. 
§2° - Quando da utilização de urna eletrônica, na hipótese do eleitor se apresentar sem título de eleitor, sendo 
possível a sua identificação como eleitor do Município de Arapongas pela Mesa Receptora, o mesmo será 
autorizado a votar mediante apresentação de qualquer outro documento de identificação pessoal oficial com foto, 
que deverá ser apresentado à mesa em sua via original, constando seu número na lista de votantes. 
§ 3º - A impugnação da identidade do eleitor, formulada pelos membros da mesa, fiscais, candidatos, Ministério 
Público ou qualquer eleitor, deverá ser apresentada verbalmente, ou por escrito, antes de ser o mesmo admitido 
a votar. 
§ 4º - Se persistir a dúvida ou for mantida a impugnação, o Presidente da mesa fará constar na Ata a identificação 
do eleitor impedido de votar, impugnado ou não, bem como os motivos do impedimento. 
§ 5º - Somente será permitido ao eleitor votar mediante apresentação de documentos originais, não sendo aceitos 
quaisquer documentos não oficiais ou fotocópias, mesmo que autenticadas. 
 
Art. 27 – Cada Eleitor poderá manifestar seu voto apenas 01 (uma) vez, votando em apenas 01 (um) candidato. 
Parágrafo Único – No caso de votação manual (por cédulas) o Eleitor manifestará seu voto através da inscrição 
de um X dentro do quadrilátero correspondente à identificação do respectivo candidato, ou do preenchimento 
total do referido quadrilátero. 
 
Art. 28 – As assinaturas dos eleitores serão recolhidas em folhas de votação, onde constarão os números do 
documento oficial de identificação pessoal apresentado e/ou nº do Título Eleitoral, que será juntada ao relatório 
final da eleição. 
§1º - O transporte das urnas e dos documentos da eleição será providenciado pela Comissão Eleitoral. 
§2º - Ao final do pleito e da apuração, toda a documentação pertinente deve ser entregue à Comissão Eleitoral, 
inclusive aquela que, eventualmente, não tenha sido preenchida. 
 
Art. 29 – Nas mesas receptoras de votos será permitida a fiscalização de votação, a formulação de protestos, 
impugnações, inclusive quanto a identidade do eleitor, desde que de forma cortês, devendo ser registrado em 
ata. 
Parágrafo Único – A Comissão Eleitoral poderá, a qualquer tempo, solicitar a retirada de qualquer pessoa que 
esteja tumultuando o processo de votação e/ou apuração, podendo, inclusive, caso julgue necessário, solicitar 
apoio de força policial para a retirada da pessoa em questão, visando garantir o bom andamento dos trabalhos 
de votação e apuração. 
 
 
 

V - DA ESCRUTINAÇÃO 
 
Art. 30 – Encerrada a votação, proceder-se-á, de imediato, a apuração dos votos, efetuada pelos membros das 
mesas receptoras, que será, preferencialmente, fiscalizada pelo Ministério Público, a fim de resguardar a 
transparência e fidedignidade do processo de apuração de votos. 
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Art. 31 – À medida que os votos forem apurados, os candidatos poderão apresentar impugnações oralmente, 
que serão decididas em caráter definitivo e de pronto pela Comissão Eleitoral, ouvido o representante do 
Ministério Público, se presente. 
 
Art. 32 – Cada candidato poderá credenciar, perante a Comissão Eleitoral, até 5 (cinco) dias antes da realização 
do pleito, 1 (um) fiscal para acompanhar a apuração do sufrágio, na sua ausência. 
§ 1º - O fiscal representará o candidato somente na sua ausência, em toda a apuração, sendo vedada a presença 
de pessoa não credenciada no recinto destinado à apuração. 
§2º - Somente será permitida a permanência no recinto de apuração dos votos do candidato ou de seu 
representante, vedada a permanência de ambos no recinto. 
§3º - A permanência de membros do CMDCA, da Comissão Eleitoral e dos Representantes do Ministério Público 
independe de credenciamento. 
§ 4º - Será permitida a permanência de até 05 (cinco) representantes dos órgãos de imprensa no recinto de 
apuração, conforme ordem de chegada. 
§5º - Iniciada a apuração não será permitida a entrada de qualquer pessoa do recinto de apuração, a fim de 
garantir a lisura na condução da escrutinação. 
 
Art. 33 – O presidente da mesa receptora, acompanhado de um mesário, imediatamente após o término da 
votação, providenciará o transporte das urnas e dos boletins de votação os locais indicados pela Comissão 
Eleitoral. 
Parágrafo único – O transporte das urnas e dos boletins de votação poderá ser acompanhado por fiscais e/ou 
candidatos, se assim desejarem. 
 
Art. 34 – Antes de abrir cada urna, a Junta Apuradora verificará, conforme o caso: 

I. Se há qualquer indício de violação; e, 

II. Se as folhas de votação são autênticas. 
 
Art. 35 – Nos casos em que a Junta Apuradora encontrar alguma irregularidade, o fato será comunicado, 
imediatamente, à Comissão Eleitoral, que após ouvir o representante do Ministério Público, se presente, decidirá, 
de pronto, quais os procedimentos a serem tomados. 
 
Art. 36 – As cédulas, na medida em que forem sendo abertas, serão examinadas e lidas em voz alta por um dos 
componentes da Junta Apuradora. 
 
Art. 37 – Após a declaração do voto nulo e antes de ser anunciado o voto seguinte, será posto na cédula, na 
face correspondente a indicação do voto, a expressão “NULO”, além da rubrica do Presidente da Junta 
Apuradora. 
 
Art. 38 – Serão nulas as cédulas: 

I. Que não corresponderem ao modelo oficial; 
II. Que não estiverem devidamente rubricadas em seu verso pelo Coordenador da Comissão Eleitoral; 

III. Que estiverem rasuradas; 
IV. Quando a assinalação estiver colocada fora do quadrilátero próprio, desde que tome duvidosa a 

manifestação da vontade do eleitor; 
V. Quando a assinalação corresponder a mais de 01 (um) candidato; e, 
VI. Que contiverem qualquer marcação ou inscrição diferente àquela necessária para identificação do voto. 
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Art. 39 – Aplica-se, no que couber, o disposto na legislação eleitoral em vigor, quanto ao exercício do sufrágio e 
à escrutinação. 

 
Art. 40 – De todos os atos relativos à eleição se lavrará ata circunstanciada, integrando-se na mesma a relação 
com os nomes dos eleitores, número do título eleitoral e/ou documento oficial de identificação com foto e a coleta 
de suas assinaturas, no ato da votação. 
 
Art. 41 - Concluída a apuração dos votos, a Comissão Eleitoral proclamará o resultado da eleição, mandando 
publicar os nomes dos candidatos e o número de sufrágios recebidos, bem como encaminhará o resultado ao 
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, que tomará as providências cabíveis. 
§ 1º. Os cinco primeiros nomes mais votados serão considerados eleitos, ficando os demais, pela ordem de 
votação, como suplentes. 
§ 2º. Havendo empate na votação será considerado eleito o candidato mais idoso. 
§ 3º. Os eleitos serão nomeados e empossados pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente. 
§ 4º. Ocorrendo a vacância no cargo, assumirá o suplente que houver obtido o maior número de votos, devendo 
o mesmo, necessariamente, ser nomeado e empossado pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente. 
§ 5º. No caso da inexistência de suplentes, em qualquer tempo, deverá o Conselho Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente determinar a abertura de novo processo de escolha suplementar para o preenchimento 
das vagas, obedecendo-se o processo eleitoral previsto nesta lei. 
 

VI - DA PROPAGANDA ELEITORAL 
 
Art. 42 – É vedada a propaganda eleitoral nos veículos de comunicação social “rádio” e “televisão”, admitindo-
se a realização de debates e entrevistas, desde que respeitada a igualdade de condições entre os candidatos. 
§ 1° - É permitida a divulgação da campanha eleitoral através da internet, em redes sociais, bem como a 
distribuição de panfletos (santinhos) dos candidatos. 
§ 2° - Os candidatos somente poderão iniciar sua campanha após a realização de reunião junto a Comissão 
Eleitoral, onde serão repassadas orientações acerca da propaganda eleitoral. 
§ 3° - É vedada a propaganda eleitoral em local público, considerados estes os prédios públicos utilizados para 
prestação de serviços pelos poderes público Municipal, Estadual e Federal, nas esferas legislativa, judiciária e 
executiva, bem como os locais utilizados por empresas públicas de qualquer esfera governamental, com exceção 
daqueles autorizados pelo Poder Público Municipal para utilização de todos os candidatos, em igualdade de 
condições. 
§ 4° - É permitida, no dia das eleições, a manifestação individual e silenciosa da preferência do eleitor por 
candidato, sendo vedada, até o término do horário de votação, a aglomeração de pessoas portando vestuário 
padronizado e instrumentos de propaganda, de modo a caracterizar manifestação coletiva, com ou sem utilização 
de veículos. 
 
Art. 43 – O abuso de poder de autoridade, empregado na violação da liberdade do voto, o fornecimento de 
alimentação ou transporte gratuito aos eleitores na data de realização do pleito, bem como a oferta, promessa 
ou fornecimento de qualquer benesse ao eleitor, em troca de seu voto, acarretará em inelegibilidade do(s) 
candidato(s) envolvido(s), sem prejuízo de posterior remessa da documentação ao Ministério Público, para 
eventual apuração de crime eleitoral. 
 
Art. 44 – É vedado ao Conselheiro Tutelar utilizar-se do período de efetivo exercício de suas funções para fazer 
veiculação de qualquer tipo de propaganda eleitoral, sob pena de inelegibilidade do candidato. 
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Art. 45 - Fica autorizada a Comissão Eleitoral a promover o transporte de eleitores, utilizando-se de veículos 
públicos cedidos para tal fim, com itinerário amplamente divulgado antes da data de realização do pleito. 
 
Art. 46 – Qualquer cidadão, desde que fundamentado documentalmente, poderá dirigir denúncia a Comissão 
Eleitoral sobre existência de propaganda irregular. 
§1º - Verificado o indício de procedência da denúncia, a Comissão Eleitoral determinará que o candidato 
envolvido apresente defesa no prazo de 5 (cinco) dias. 
§2º - Para instruir sua decisão a Comissão Eleitoral poderá ouvir testemunhas, determinar anexação de provas, 
bem como efetuar diligências. 
 
Art. 47 – Compete à Comissão Eleitoral processar e decidir sobre as denúncias referentes à propaganda eleitoral, 
podendo, inclusive, advertir o candidato, determinar a retirada ou suspensão da propaganda, recolhimento do 
material e/ou a cassação da candidatura. 
Parágrafo único – Os recursos impetrados contra a decisão da Comissão Eleitoral serão analisados e julgados 
pelo CMDCA. 
 
Art. 48 – É vedado aos órgãos da administração pública, direta ou indireta, das três esferas, realizarem qualquer 
tipo de propaganda que se possa caracterizar como de natureza eleitoral, ressalvada quando a divulgação 
contiver o nome de todos os candidatos habilitados ao pleito. 
Parágrafo Único – É vedado a quem está no exercício da função pública, fazer propaganda e colocar em 
vantagens qualquer candidato. 

 
VII - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Art. 49 – A remuneração do Conselheiro Tutelar será aquela fixada na legislação vigente. 
 

Art. 50 – A posse dos conselheiros tutelares titulares, mandato 2024/2028 ocorrerá no dia 10 de janeiro de 2024. 
 
Art. 51 – As informações publicadas no Diário Oficial do Município de Arapongas, referentes ao pleito, poderão 
ser acessadas, via internet, através do link “http://www.arapongas.pr.gov.br”. 
Parágrafo Único: É de responsabilidade dos candidatos e/ou interessados no pleito acompanharem as 
publicações efetuadas no Diário Oficial do Município de Arapongas. 
 
Art. 52 - Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Eleitoral, cabendo recurso ao CMDCA. 

 
Arapongas, 17 de março de 2023. 

 
 

__________________________ 
Marcelo Emygdio dos Santos 

Coordenador 
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MUNICÍPIO DE ARAPONGAS
Estado do Paraná

Rua Garças, 750 - CEP 86700-285
CNPJ 76.958.966/0001-06 1 / 1

 TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

O prefeito Municipal de Arapongas, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, nos termos do art.
43,  Vl,  da  Lei  no.  8666/93,  de  21  de  junho  de  1993,  e  suas  alterações,  HOMOLOGA  o  procedimento
licitatório,  atestando  a  legalidade  de  todo  o  processo  referente  à(ao)  Pregão  Eletrônico  n°.  11/2023  -
Processo Administrativo nº. 22/2023, que tem por objeto o(a) Contratação de empresa especializada em
fornecimento de link de fibra óptica (Transporte de Dados) para os prédios públicos da Prefeitura
Municipal de Arapongas, em atendimento a Secretaria de Administração - SEMAD, ADJUDICADO
à(s) empresa(s) abaixo:

CONECTTIVA TELECOM LTDA - 17.207.543/0001-87
Lote: 1 - LOTE ÚNICO
Item Produto Qtde Valor Unitário Valor Total

1 SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE LINK DE TRANSPORTE DE LINK DE DADOS 47 R$510,63 R$23.999,61
2 LINK DE TRANSPORTE DE DADOS - POR PONTO 564 R$229,90 R$129.663,60

Total do Fornecedor: R$153.663,21

Valor Total do Pregão Eletrônico: R$ 153.663,21 (cento e cinquenta e três mil, seiscentos e sessenta e três 
reais e vinte e um centavos).

Arapongas, 17 de março de 2023.

Sergio Onofre da Silva
Prefeito
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MUNICÍPIO DE ARAPONGAS
Estado do Paraná

Rua Garças, 750 - CEP 86700-285
CNPJ 76.958.966/0001-06 1 / 1

 TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

O prefeito Municipal de Arapongas, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, nos termos do art.
43,  Vl,  da  Lei  no.  8666/93,  de  21  de  junho  de  1993,  e  suas  alterações,  HOMOLOGA  o  procedimento
licitatório,  atestando  a  legalidade  de  todo  o  processo  referente  à(ao)  Pregão  Eletrônico  n°.  128/2022  -
Processo  Administrativo  nº.  247/2022,  que  tem  por  objeto  o(a)  Registro  de  Preços  para  aquisição  de
Uniformes  Esportivos  para  equipes  esportivas  municipais,  em atendimento  a  Secretaria  Municipal
de Esporte., ADJUDICADO à(s) empresa(s) abaixo:

SS CONFECÇÕES EIRELI EPP - 28.866.817/0001-66
Item Produto Qtde Valor Unitário Valor Total

1 CONJUNTO  ESPORTIVO  -  CONTENDO  CAMISA,  CALÇÃO  E  MEIÃO,
CONFECIONADO  EM  JIMP  DRY  91%  POLIESTER,  9%  ELASTANO.  CAMISA  E
CALÇÃO  COM  APLICAÇÃO  DO  BRASÃO  DO  MUNICIPIO  EM  PATCH  3D  ATK,
RECORTADO  A  LAZER  COM  SOBREPOSIÇÃO  EM  PU  E  TERMOCOLANTE  -
MEIÃO:  52%  POLIAMIDAM  31%  ALDODÃO,  11%  POLIESTER,  06%  ELASTANO.
LOGOS,  MODELOS  E  TAMANHOS  A  SEREM  DEFINIDOS  PELA  SECRETARIA  NO
PEDIDO.

850 R$72,00 R$61.200,00

2 CONJUNTO ESPORTIVO PARA VIAGEM - CONTENDO CAMISA POLO E CALÇÃO,
CONFECCIONADO  EM  JIMP  DRY  91%  POLIESTER,  9%  ELASTANO.  CAMISA  E
CALÇÃO  COM  APLICAÇÃO  DO  BRASÃO  DO  MUNICIPIO  EM  PATCH  3D  ATK,
RECORTADO  A  LAZER  COM  SOBREPOSIÇÃO  EM  PU  E  TERMOCOLANTE.
LOGOS,  MODELOS  E  TAMANHOS  A  SEREM  DEFINIDOS  PELA  SECRETARIA  NO
PEDIDO.

850 R$58,00 R$49.300,00

3 AGASALHO  COMPLETO  -  COMPOSTO  POR  JAQUETA  E  CALÇA,
CONFECCIONADO  EM  100%  HELANCA  (MALHA  TIPO  ADIDAS),  JAQUETA  COM
BOLSOS  LATERAIS,  CALÇA  COM  BOLSO  LATERAIS  E  PUNHOS  NA  BARRA,
PATCH EMBORRACHADO NA JAQUETA E NA CALÇA, APLICAÇÃO DE DIVERSAS
LOGOS E TAMANHOS A SEREM DEFINIDOS PELA SECRETARIA NO PEDIDO,

350 R$96,90 R$33.915,00

Total do Fornecedor: R$144.415,00

Valor Total do Pregão Eletrônico: R$ 144.415,00 (cento e quarenta e quatro mil e quatrocentos e quinze 
reais).

Arapongas, 17 de março de 2023.

Sergio Onofre da Silva
Prefeito
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IPPASA
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ATOS DO PODER LEGISLATIVO
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