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LEIS

LEI Nº 3064/2015
sÚMula: “ autoriZa o Poder eXecutiVo
MuniciPal abrir crÉdito adicional
esPecial
no Valor de r$ 5.200,00
(cinco Mil e duZentos reais), e dÁ
outras ProVidÊncias”.

LEI Nº 3063/2015
sÚMula: “ autoriZa o Poder eXecutiVo
MuniciPal abrir crÉdito adicional
esPecial no Valor de r$ 74.044,00
(SETENTA E QUATRO MIL, QUARENTA
e
Quatro reais),
e
dÁ outras
ProVidÊncias”.
a cÂMara MuniciPal de castro decretou e eu, Prefeito MuniciPal
sanciono esta lei:
art. 1º – esta lei autoriZa o eXecutiVo MuniciPal a efetuar a
abertura de crÉdito adicional esPecial no orÇaMento do MunicÍPio
de castro, Para o eXercÍcio de 2015, no Valor de r$ 74.044,00 (setenta
e Quatro Mil, Quarenta e Quatro reais), e aProPriado na seGuinte
dotaÇÃo orÇaMentÁria:
10 – secretaria MuniciPal de educaÇÃo
10.002 – suPerintendÊncia de educaÇÃo
12.361.0027.1015 – infraestrutura e aPoio loGÍstico À rede escolar de
educ. fundaMental
4.4.90.61.00.00 – aQuisiÇÃo de iMÓVeis
00103 – 5% sobre as transf. constitucionais – eXercÍcios anteriores
r$
74.044,00
total

do

crÉdito

esPecial

r$

74.044,00

a cÂMara MuniciPal de castro decretou e eu, Prefeito MuniciPal
sanciono esta lei:
art. 1º – esta lei autoriZa o eXecutiVo MuniciPal a efetuar a
abertura de crÉdito adicional esPecial no orÇaMento do MunicÍPio
de castro, Para o eXercÍcio de 2015, no Valor de r$ 5.200,00 (cinco Mil
e duZentos reais), e aProPriado na seGuinte dotaÇÃo orÇaMentÁria:
17 – secretaria MuniciPal de infraestrutura e loGistica
17.003 – diretoria de Vias urbanas
15.451.0005.1008 – ProGraMa de PaViMentaÇÃo de bairros
4.4.90.61.00.00 – aQuisiÇÃo de iMÓVeis
00000 – recursos ordinarios(liV) – eXerc. corrente
r$
5.200,00
total

do

crÉdito

esPecial

r$

5.200,00

art. 2º - Para cobertura do crÉdito adicional esPecial,
de conforMidade coM o art. 1º desta lei, serÁ utiliZado o recurso
ProVeniente do cancelaMento de Parte da dotaÇÃo orÇaMentÁria,
a seGuir esPecificada:
17 – secretaria MuniciPal de infraestrutura e loGistica
17.003 – diretoria de Vias urbanas
15.451.0005.1008 – ProGraMa de PaViMentaÇÃo de bairros
3.3.90.30.00.00 – Material de consuMo
00000 – recursos ordinarios(liV) – eXerc. corrente
r$
5.200,00

art. 2º - Para cobertura do crÉdito adicional esPecial,
de conforMidade coM o art. 1º desta lei, serÁ utiliZado o suPeraVit
financeiro - recursos Vinculados do eXercÍcio de 2014, relatiVo aos
5% sobre as transf. constitucionais.

total

art. 3º – a inclusÃo da natureZa de desPesa 4.4.90.61.00.00
– aQuisiÇÃo de iMÓVes, deVe-se ao fato de nÃo estar PreVisto na
dotaÇÃo orÇaMentÁria da secretaria MuniciPal de educaÇÃo –
suPerintendÊncia de educaÇÃo.

art. 3º – a inclusÃo da natureZa de desPesa 4.4.90.61.00.00
– aQuisiÇÃo de iMÓVeis, deVe-se ao fato de nÃo estar PreVisto na
dotaÇÃo orÇaMentÁria da secretaria MuniciPal de infraestrutura e
loGistica na diretoria de Vias urbanas.

art. 4º - fica alterado o PPa – Plano Plurianual, aProVado
Pela lei nº 2824/2013, de 20/12/2013 e ldo – lei de diretriZes orÇaMentÁrias,
eXercÍcio de 2015, aProVada Pela lei nº 2902/2014, de 26/06/2014, conforMe
esPecificaÇÕes desta lei.

art. 4º - fica alterado o PPa – Plano Plurianual, aProVado
Pela lei nº 2824/2013, de 20/12/2013 e ldo – lei de diretriZes orÇaMentÁrias,
eXercÍcio de 2015, aProVada Pela lei nº 2902/2014, de 26/06/2014, conforMe
esPecificaÇÕes desta lei.

art. 5º - esta lei entrarÁ eM ViGor na data de sua PublicaÇÃo,
reVoGadas as disPosiÇÕes eM contrÁrio.

art. 5º - esta lei entrarÁ eM ViGor na data de sua PublicaÇÃo,
reVoGadas as disPosiÇÕes eM contrÁrio.

edifÍcio da Prefeitura MuniciPal de castro, eM 17 de abril de
2015.

da reduÇÃo

r$

edifÍcio da Prefeitura MuniciPal de castro, eM 17 de abril de
2015.
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LEI Nº 3065/2015
súmula: altera dispositivos da lei nº. 2595/2013.
a cÂMara MuniciPal de castro decretou e eu, Prefeito MuniciPal
sanciono esta lei:
art. 1º altera os anexos i e ii da lei nº. 2595/2013, incluindo o nível XVi.
art. 2º reenquadra o cargo de técnico financeiro, no nível Xi.
art. 3º reenquadra o cargo de Procurador Jurídico, no nível XVi.
art. 4º esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
edifício da Prefeitura Municipal de castro, em 17 de abril de 2015.
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ANEXO I
Quadro Permanente da câmara Municipal de castro
G.o.

carGo/funÇÃo

101

oficial de serviços

nº. VaGas salÁrio base nÍVel
01

r$ 1.245,04

V

102

auxiliar de serviços

04

r$ 1.095,64

iV

103

Guardião

01

r$ 1.245,04

V

104

recepcionista

02

r$1.245,04

V

105

telefonista

01

r$1.245,04

V

106

Motorista

01

r$ 1.414,82

Vi

201

técnico de informática

01

r$ 2.359,26

X

202

técnico em Áudio e
Vídeo

01

r$ 2.359,26

X

203

técnico administrativo

02

r$ 2.359,26

X

204

técnico financeiro

01

r$ 2.680,99

Xi

301

analista administrativo

01

r$ 3.934,12

XiV

302

analista de tecnologia da
informação

01

r$ 4.470,60

XV

303

analista de recursos
Humanos

01

r$ 3.934,12

XiV

304

analista legislativo

02

r$ 3.934,12

XiV

305

Gestor legislativo

01

r$ 3.934,12

XiV

306

contador

02

r$ 4.470,60

XV

307

administrador Geral

01

r$ 4.470,60

XV

308

Procurador Jurídico

01

r$ 5.080,25

XVi

total de carGos/funÇÃo

25

2

I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
XV
XVI

A

746,64
848,46
964,16
1.095,64
1.245,04
1.414,82
1.607,75
1.826,99
2.076,15
2.359,26
2.680,99
3.046,14
3.462,02
3.934,12
4.470,60
5.080,25

B

776,50
882,39
1.002,73
1.139,46
1.294,85
1.471,43
1.672,06
1.900,08
2.159,21
2.453,64
2.788,22
3.168,44
3.600,52
4.091,48
4.649,41
5.283,46

C

807,59
917,67
1.051,47
1.185,05
1.346,62
1.530,26
1.738,95
1.976,09
2.245,58
2.551,79
2.899,76
3.295,18
3.744,54
4.255,15
4.835,40
5.494,80

D

839,88
954,38
1.084,53
1.232,46
1.400,50
1.591,48
1.795,52
2.055,14
2.335,37
2.653,86
3.015,75
3.426,98
3.894,32
4.425,33
5.028,82
5.714,59

E

873,48
992,55
1.127,90
1.281,75
1.456,52
1.655,12
1.880,83
2.137,33
2.428,81
2.760,02
3.136,39
3.564,05
4.050,09
4.602,35
5.229,96
5.943,17

F

908,42
1.032,26
1.173,03
1.333,03
1.514,78
1.721,34
1.956,07
2.222,82
2.525,96
2.870,41
3.261,84
3.706,62
4.212,11
4.786,43
5.439,16
6.180,90

G

944,77
1.073,56
1.219,96
1.386,32
1.575,38
1.790,18
2.034,31
2.311,74
2.627,00
2.985,22
3.392,30
3.854,89
4.380,60
4.977,88
5.656,72
6.428,14

H
982,56
1.116,47
1.234,01
1.441,78
1.638,40
1.861,79
2.115,71
2.404,20
2.732,07
3.104,64
3.527,98
4.009,09
4.555,81
5.177,00
5.882,97
6.685,26

I
1.021,86
1.161,17
1.319,50
1.499,45
1.703,93
1.936,26
2.200,32
2.500,36
2.841,36
3.228,82
3.669,12
4.169,45
4.738,04
5.384,09
6.118,32
6.952,67

J
1.062,71
1.207,62
1.319,50
1.559,44
1.772,09
2.013,71
2.288,33
2.600,37
2.955,00
3.357,97
3.815,87
4.336,23
4.927,56
5.599,43
6.363,05
7.230,78

K
1.105,23
1.255,92
1.427,16
1.621,79
1.842,97
2.094,25
2.379,87
2.704,38
3.073,20
3.492,31
3.968,51
4.509,68
5.124,66
5.823,41
6.617,57
7.520,01

L
1.149,44
1.306,17
1.484,27
1.686,68
1.916,68
2.178,03
2.475,06
2.812,56
3.196,12
3.631,99
4.127,26
4.690,07
5.329,64
6.056,37
6.882,26
7.820,81

M
1.195,42
1.214,19
1.543,63
1.754,13
1.993,36
2.265,15
2.574,08
2.925,06
3.323,96
3.777,27
4.292,34
4.877,66
5.542,83
6.298,60
7.157,55
8.133,64

N
1.243,23
1.412,76
1.605,39
1.824,29
2.073,07
2.354,83
2.677,03
3.042,07
3.456,93
3.928,36
4.464,05
5.072,76
5.764,55
6.550,54
7.437,01
8.458,98

O
1.292,97
1.469,27
1.669,61
1.897,27
2.156,00
2.449,98
2.784,11
3.163,75
3.595,20
4.085,36
4.642,61
5.275,68
5.995,12
6.812,57
7.741,61
8.797,34

P
1.344,68
1.528,04
1.736,40
1.973,14
2.242,24
2.547,98
2.895,47
3.290,30
3.739,02
4.248,94
4.828,31
5.486,71
6.234,93
7.085,06
8.050,38
9.149,23

Q
1.398,47
1.589,15
1.805,85
2.052,07
2.331,92
2.649,89
3.011,28
3.421,92
3.816,47
4.418,86
5.021,44
5.706,16
6.484,36
7.368,47
8.373,34
9.515,20

R
1.454,42
1.652,72
1.878,07
2.134,16
2.425,21
2.755,90
3.131,74
3.558,79
3.969,14
4.595,64
5.222,30
5.934,41
6.743,70
7.663,22
8.708,27
9.895,81

S
1.512,59
1.718,81
1.953,20
2.219,52
2.522,23
2.866,12
3.257,00
3.701,12
4.127,90
4.779,46
5.431,20
6.171,79
7.013,45
7.969,74
9.056,60
10.291,64

T
1.573,09
1.787,56
2.031,33
2.308,30
2.623,12
2.980,75
3.387,28
3.849,17
4.293,02
4.970,64
5.648,44
6.418,67
7.293,98
8.288,53
9.418,86
10.703,30

U
1.636,01
1.859,06
2.112,58
2.400,63
2.728,03
3.099,98
3.522,77
4.003,14
4.464,74
5.169,46
5.874,38
6.675,41
7.585,74
8.620,07
9.795,62
11.131,43

V
1.701,46
1.933,42
2.197,09
2.496,66
2.837,15
3.223,99
3.663,69
4.163,26
4.643,33
5.376,24
6.109,35
6.942,44
7.889,17
8.964,87
10.187,44
11.576,69

W
1.769,52
2.010,77
2.284,98
2.596,53
2.950,64
3.352,94
3.810,23
4.329,80
4.829,06
5.591,28
6.353,73
7.220,14
8.204,73
9.323,46
10.594,95
12.039,76

X
1.840,30
2.091,20
2.376,38
2.700,38
3.068,66
3.487,07
3.962,64
4.502,99
4.703,77
5.446,23
6.188,90
7.032,82
7.991,87
9.081,57
10.320,08
12.521,35

Y
1.792,56
2.036,95
2.314,73
2.630,33
2.989,05
3.396,60
3.859,84
4.386,16
4.891,93
5.664,08
6.436,46
7.314,14
8.311,55
9.444,83
10.732,88
13.022,20

Z
1.864,26
2.118,43
2.407,32
2.735,54
3.108,61
3.532,46
4.014,23
4.561,60
5.087,61
5.890,64
6.693,92
7.606,70
8.644,01
9.822,63
11.162,20
13.543,09
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art. 7º os critérios para avaliação de desempenho e desenvolvimento do
servidor serão elaborados e executados pela secretaria Municipal responsável pela gestão
de pessoal, observando:
LEI N°

3066/2015

sÚMula: regulamenta o cargo de Motorista no
Município de castro e dá outras providências.
a cÂMara MuniciPal de castro decretou e eu, Prefeito MuniciPal
sanciono esta lei:
art. 1° os cargos de Motorista, pertencentes ao Quadro ocupacional
assistente, classe G3, constante da lei n° 1.580/2007, que disciplina sobre o Plano de
cargos, carreira e salários dos servidores do Município de castro – Pr, Quadro Geral;
ao Quadro ocupacional assistente na saúde, classe s3, constante da lei nº 1.581/2007,
que dispõe sobre o Plano de carreira, cargos e salários - Pccs, do Pessoal da área de
saúde do Município de castro; e ao Quadro ocupacional assistente na educação, classe
e3, constante da lei nº 1.583/2007, que dispõe sobre a reestruturação do Plano de cargos,
carreira e salários dos servidores da educação do Município de castro; passam à nova
classe funcional, com a nomenclatura: classe “M” - Motorista, conforme a seguir:
classe M1 – ingresso com ensino fundamental – 4ª série (5º ano) completa;
classe M2 – ingresso com ensino fundamental completo;
classe M3 – ingresso com ensino médio completo.
art 2º. as atribuições do cargo de Motorista são as seguintes:
CARGO: MOTORISTA
sÍntese das atribuiÇÕes: atividade de natureza repetitiva, relativa à
condução e conservação de veículos destinado ao transporte de passageiros e cargas.
atribuiÇÕes: dirigir e manobrar veículos pequenos, porte médio,
caminhões ou ônibus e transportar pessoas, cargas ou valores. realizar verificações e
manutenções básicas do veículo utilizando equipamentos e dispositivos especiais tais como
sinalização sonora e luminosa, software de navegação e outros. efetuar pagamentos e
recebimentos e, no desempenho das atividades, utilizar-se de capacidades comunicativas,
fazer a limpeza do veículos. trabalhar seguindo normas de segurança, higiene, qualidade e
proteção ao meio ambiente. realizar o registro de saídas e chegadas do veículo, registrando
em ficha própria os horários, quilometragem, percurso realizado e usuário(s) para fins de
controle. Verificar nível de óleo, água, filtros e a limpeza dos mesmos. orientar e auxiliar
no carregamento e descarregamento de materiais. transportar pacientes, inclusive com
doenças infectocontagiosas, funcionários, material de laboratório. auxiliar na entrada e
retirada de pacientes no veículo. transportar alunos, professores, material escolar. auxiliar
na entrada e saída de alunos do veículo.
requisitos para o provimento
1.
escolaridade: ensino fundamental 4ª série (5º ano) completa.
2.
HabilitaÇÃo: carteira nacional de Habilitação. conhecimentos
relacionados aos trabalhos inerentes à categoria
art. 3° o ingresso na carreira dar-se-á, mediante concurso, na classe inicial
correspondente à escolaridade do candidato aprovado.

i - definição metodológica dos indicadores de avaliação;
ii - definição de metas dos serviços e das equipes;
iii - adoção de modelos e instrumentos que atendam à natureza das atividades,
assegurados os seguintes princípios:
a) legitimidade e transparência do processo de avaliação;
b) periodicidade;
c) contribuição do servidor para a consecução dos objetivos do órgão ou
serviço;
d) adequação aos conteúdos ocupacionais e as condições reais de trabalho,
de forma que, caso haja condições precárias ou adversas de trabalho, não prejudiquem a
avaliação;
e) conhecimento do servidor sobre todas as etapas da avaliação e do seu
resultado final;
art. 8º a avaliação de desempenho e desenvolvimento para fins de mérito
profissional será realizada por composição de média de pontos anuais, uma vez a cada
período de dois anos, em conformidade com os critérios que deverão ser objeto de
regulamentação após a publicação desta lei.
Parágrafo único. não poderá ser promovido o servidor em estágio probatório,
aposentado, em disponibilidade, inativo, nem aquele que não atingiu a pontuação mínima
resultante da somatória das duas avaliações de desempenho anuais para cada biênio de
concessão.
art. 9º o concurso público de provimento de vagas de motorista poderá exigir
do candidato a categoria de habilitação mínima (“b”, “c”, “d” ou “e”), de acordo com a
necessidade da administração.
Parágrafo único. atendendo a necessidade administrativa e o interesse público,
o Poder executivo poderá custear cursos de formação e aperfeiçoamento profissional,
treinamentos especializados e cursos específicos, bem como os destinados à obtenção de
habilitação superior dos ocupantes do cargo de Motorista.
art. 10. fica mantido o número de vagas existentes para o cargo de Motorista,
conforme previsto nas leis nº 1.580/2007, 1.581/2007 e 1.583/2007 e suas respectivas
alterações.
art. 11. esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
edifício da Prefeitura Municipal de castro, em 17 de abril de 2015.
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Parágrafo único. o acesso a classe superior se dará mediante promoção por
qualificação, exclusivamente pelo nível de escolaridade do Motorista, a requerimento deste
e mediante comprovação documental.
art. 4° os servidores que integram os cargos de Motorista, conforme art.
1° desta lei, serão transpostos às novas classes, conforme anexo i desta lei, dentro dos
mesmos níveis, padrões e referências remuneratórias ocupados anteriormente.
art 5º além do vencimento e das vantagens previstas em lei, as gratificações
e adicionais seguirão os mesmos princípios do regime Jurídico Único dos servidores
Municipais do Município de castro.
art. 6º os cargos de Provimento efetivo de Motorista classificam-se de acordo
com o nível de ensino, cujas classes são compostas por 18 (dezoito) níveis de vencimento
horizontalmente, contados do 0 (zero) a 17 (dezessete) identificados por algarismos
arábicos, diferenciados pelo percentual de 4% (quatro por cento) entre eles, cuja tabela se
encontra especificada no anexo i.
Parágrafo Primeiro. a progressão por tempo de exercício no cargo dar-se-á de
forma vertical, automaticamente, obedecendo ao interstício de 05 (cinco) anos de efetivo
exercício, acrescido de 5% (cinco por cento) na tabela, até o limite do último nível de
vencimento, garantindo a progressão para o nível imediatamente superior ao que estiver
posicionado o servidor, conforme tabela salarial – anexo i.
Parágrafo segundo. a progressão por mérito profissional dar-se-á de forma
horizontal, mediante avaliação de desempenho e desenvolvimento, a cada dois anos de
efetivo exercício no cargo, acrescido de 4% (quatro por cento) na tabela, correspondendo
ao acréscimo máximo de um nível de vencimento de acordo com o anexo i.
Parágrafo terceiro. a avaliação de desempenho e desenvolvimento do
servidor é o processo que adota fatores, parâmetros e metas pré-estabelecidas, visando
mensurar o desenvolvimento das atividades direcionadas para a consecução dos objetivos
organizacionais.

LEI Nº 3067/2015
súmula: altera denominação e atribuições de
cargos em comissão constantes da estrutura
organizacional da secretaria Municipal de
esportes.
a cÂMara MuniciPal de castro decretou e eu, Prefeito MuniciPal
sanciono esta lei:
art. 1º o cargo em comissão de “chefe do setor de escolinhas - cc6”, da
secretaria Municipal de esportes, constante da lei nº 2.609/2013, passa a denominar-se
“chefe do setor de Manutenção de Praças desportivas e controle de frota - cc6”
§ 1º o “setor de escolinhas - cc6”, constante do anexo i da lei nº
2.609/2013, passa a constar como “ setor de Manutenção de Praças desportivas e controle
de frotas – cc6”.
§ 2º a estrutura organizacional básica da secretaria Municipal de esportes,
prevista no anexo ii da lei nº 2.609/2013, passa a ter como item 3.2.1. o “setor de
Manutenção de Praças desportivas e controle de frotas - sMe3”.
§ 3º o “setor de escolinhas”, da secretaria Municipal de esportes, constante
do anexo iV da lei nº 2.609/2013, passa a constar como “setor de Manutenção de Praças
desportivas e controle de frota”.
art. 2º ao chefe do setor de Manutenção de Praças desportivas e controle
de frota compete:
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síntese das atribuições: coordenar o uso da frota e das praças esportivas do
Município.
atribuições: coordenar a distribuição de materiais; coordenar a disponibilidade
de praças esportivas para a comunidade; zelar pelo bom estado e conservação das praças
esportivas; supervisionar o uso de veículos da secretaria; coordenar a manutenção dos
veículos; elaborar relatórios; propor aperfeiçoamento das atividades; interagir com os
demais setores da secretaria para o cumprimento de suas funções; interagir com os demais
setores da administração Pública para a consecução de suas atribuições; coordenar ações
com o Parque de Máquinas da Prefeitura Municipal; coordenar ações junto à secretaria
Municipal de obras e serviços Públicos.
art. 3º o cargo em comissão de “chefe do setor de treinamento esportivo
- cc6”, da secretaria Municipal de esportes, constante da lei nº 2.609/2013, passa a
denominar-se “chefe do setor de esporte rendimento e escolinhas desportivas - cc6”
§ 1º o “setor de treinamento esportivo - cc6”, constante do anexo i da
lei nº 2.609/2013, passa a constar como “setor de esporte rendimento e escolinhas
desportivas – cc6”.
§ 2º a estrutura organizacional básica da secretaria Municipal de esportes,
prevista no anexo ii da lei nº 2.609/2013, passa a ter como item 3.2.2. o “ setor de esporte
rendimento e escolinhas desportivas - sMe4”.

19 – secretaria MuniciPal de seGuranÇa PÚblica
19.001 – Gabinete do secretÁrio
04.122.0002.2053 – ManutenÇÃo das atiVidades da secretaria de
seGuranÇa PÚblica
3.3.90.30.00.00 – Material de consuMo
00000 – recursos ordinarios(liV) – eXerc. corrente
r$
20.000,00
total

da reduÇÃo

r$

20.000,00

art. 3º - fica alterado o PPa – Plano Plurianual, aProVado
Pela lei nº 2824/2013, de 20/12/2013 e ldo – lei de diretriZes orÇaMentÁrias,
eXercÍcio de 2015, aProVada Pela lei nº 2902/2014, de 26/06/2014, conforMe
esPecificaÇÕes desta lei.
art. 4º - esta lei entrarÁ eM ViGor na data de sua PublicaÇÃo,
reVoGadas as disPosiÇÕes eM contrÁrio.
edifÍcio da Prefeitura MuniciPal de castro, eM 17 de abril de
2015.

§ 3º o “setor de treinamento esportivo”, da secretaria Municipal de esportes,
constante do anexo iV da lei nº 2.609/2013, passa a constar como “setor de esporte
rendimento e escolinhas desportivas”.

REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

art. 4º ao chefe do setor de esporte rendimento e escolinhas desportivas
compete:
síntese das atribuições: coordenar escolas e equipes esportivas.
atribuições: Gerenciar a oferta de escolinhas esportivas nos diferentes
espaços do esporte no Município; distribuir a carga horária dos professores de educação
física nas modalidades esportivas oferecidas pela secretaria; fiscalizar as atividades deste
setor; elaborar relatórios; propor aperfeiçoamento das atividades; interagir com os demais
setores da secretaria para o cumprimento de suas funções; planejar e orientar os técnicos
esportivos do município; coordenar as seleções municipais que representam o município
nos Jogos oficiais do estado, campeonatos das federações especializadas e ligas regionais
de esportes; providenciar insumos e serviços necessários ao bom andamento das atividades
de competição esportiva; propor aperfeiçoamento das atividades; interagir com os demais
setores da secretaria para o cumprimento de suas funções.

EDITAIS

art. 5º esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
edifício da Prefeitura Municipal de castro, em 17 de abril de 2015.

EDITAL Nº 27/2015
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS
o secretário de Gestão Pública, no uso de suas atribuições legais que lhe
são conferidas, e tendo em vista a necessidade de suprir vagas de estágio nas secretarias
Municipais do Município de castro.
conVoca

REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

LEI Nº 3068/2015

classificaÇÃo

NOME

CURSO

3º

MARCIA MICHELLE MOREIRA

DIREITO

4º

ARIANE MANGOLI DA LUZ

DIREITO

sÚMula: “ autoriZa o Poder eXecutiVo
MuniciPal abrir crÉdito adicional
suPleMentar no Valor de r$ 20.000,00
(Vinte Mil reais),
e dÁ outras
ProVidÊncias”.

candidatos aprovados na 20ª seleção interna dos estagiários – edital 14/2015,
a comparecer até o dia 28 de abril de 2015 no horário das 8:30 às 11:30 e das 13:00 às 17:00
horas no departamento de recursos Humanos da Prefeitura Municipal de castro, sito à
Praça Pedro Kaled, 22 para confirmar a aceitação da vaga.

a cÂMara MuniciPal de castro decretou e eu, Prefeito MuniciPal
sanciono esta lei:

o não comparecimento até a data estipulada caracterizará desistência
perdendo o(s) candidato(s) os direitos adquiridos em razão de sua aprovação na referida
seleção interna.

art. 1º – esta lei autoriZa o eXecutiVo MuniciPal a efetuar
a abertura de crÉdito adicional suPleMentar no orÇaMento do
MunicÍPio de castro, Para o eXercÍcio de 2015, no Valor de r$ 20.000,00
(Vinte Mil reais), e aProPriado na seGuinte dotaÇÃo orÇaMentÁria:
19 – secretaria MuniciPal de seGuranÇa PÚblica
19.003 – suPerintendÊncia de seGuranÇa PÚblica
06.181.0024.2052 – ManutenÇÃo das atiVidades da Guarda MuniciPal
4.4.90.52.00.00 – eQuiPaMentos e Material PerManente
00000 – recursos ordinarios(liV) – eXerc. corrente
r$
20.000,00
total

da

suPleMentaÇÃo

r$

20.000,00

art. 2º - Para cobertura do crÉdito adicional suPleMentar,
de conforMidade coM o art. 1º desta lei, serÁ utiliZado o recurso
ProVeniente do cancelaMento de Parte da dotaÇÃo orÇaMentÁria,
a seGuir esPecificada:

castro,17 de abril de 2015.

MARCOS ROBERTO PUSCH BERTOLINI
RG 4.131.013-0 – CPF 722.099.689-68
Secretário Municipal de Gestão Pública
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DECRETOS
DECRETO Nº 321/2015
o Prefeito MuniciPal de castro, estado do ParanÁ, no uso de
suas atribuições, considerando aprovação em Processo seletivo simplificado n° 01/2015,
classificação 9º lugar, no cargo de Preparador de alimentos resolve:

DECRETO Nº 319/2015
o Prefeito MuniciPal de castro, estado do ParanÁ, no uso de
suas atribuições, considerando o instruído no Processo administrativo nº 4032/2015, em
que é requerente castrolanda – cooperativa agroindustrial ltda. cnPJ 76.108.349/000103, acompanhando Parecer Jurídico exarado, resolve:

art. 1º - noMear Patricia de Jesus, portadora do cPf/Mf nº
047.440.849-31 e ci/rG nº 8.159.050-8, para o cargo de Preparador de alimentos, com
carga horária de quarenta horas semanais, lotando-a na secretaria Municipal de saúde, a
partir de 17 de abril de 2015.
art. 2º - este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.
edifício da Prefeitura Municipal de castro, 17 de abril de 2015.

art. 1º – considerar estarem cumpridas todas as obrigações constantes no art.
3º do decreto nº 72/91 – que aprova o loteamento da castrolanda – cooperativa
agroindustrial ltda., cabendo à Procuradoria Geral do Município dar os encaminhamentos
necessários para proceder-se à baixa de caução sobre os lotes de nº 60 – Matrícula nº
13.379 e do lote nº 61 – Matrícula nº 13.380, ambas do registro Geral de imóveis desta
comarca.

REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

art. 2º- este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
edifício da Prefeitura Municipal de castro, em 17 de abril de 2015.
DECRETO Nº 322/2015
o Prefeito MuniciPal de castro, estado do ParanÁ, no uso de
suas atribuições, considerando aprovação em Processo seletivo simplificado n° 01/2015,
classificação 6º lugar, no cargo de auxiliar de enfermagem resolve:

REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

art. 1º - noMear caMila de farias, portadora do cPf/Mf nº
081.523.849-50 e ci/rG nº 11.147.300-5, para o cargo de auxiliar de enfermagem, com
carga horária de quarenta horas semanais, lotando-a na secretaria Municipal de saúde, a
partir de 17 de abril de 2015.
DECRETO Nº 320/2015
suMula: abre crÉdito adicional
suPleMentar no Valor de r$ 1,800,00
(HuM Mil e oitocentos reais).
o Prefeito MuniciPal de castro, estado do ParanÁ, no uso
de suas atribuiÇÕes leGais e conforMe autoriZaÇÃo contida na lei nº
3034/2014 de 17/12/2014,
D E C R E T A:
art. 1º - fica aberto ao orÇaMento Geral do MunicÍPio de
castro, estado do ParanÁ, Para o eXercÍcio de 2015, crÉdito adicional
suPleMentar no Valor de r$ 1.800,00 (HuM Mil e oitocentos reais), Para
reforÇo na seGuinte dotaÇÃo orÇaMentÁria:
10– secretaria MuniciPal de educaÇÃo
10.002 – suPerintendÊncia de educaÇÃo
12.122.0002.2061 – ManutenÇÃo e desenVolViMento das atiVidades da
GestÃo da educaÇÃo
3.3.90.39.00.00 – outros serViÇos de terceiros – Pessoa Juridica
00104 – deMais iMPostos Vinc. educaÇÃo – eXercÍcios anteriores
r$
1.800,00
total da suPleMentaÇÃo

r$

1.800,00

art. 2º - Para cobertura do crÉdito adicional suPleMentar,
de conforMidade coM o art.1º deste decreto, serÁ utiliZado o
suPeraVit financeiro - recursos Vinculados do eXercÍcio de 2014,
relatiVo aos deMais iMPostos Vinculados a educaÇÃo(25%).
art. 3º - este decreto entrarÁ eM ViGor na data de sua
PublicaÇÃo, reVoGadas as disPosiÇÕes eM contrÁrio.
edifÍcio da Prefeitura MuniciPal de castro, eM 17 de abril de
2015.

art. 2º - este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.
edifício da Prefeitura Municipal de castro, 17 de abril de 2015.

REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

Portarias

PORTARIA Nº 327/2015
o Prefeito MuniciPal de castro, estado do ParanÁ, no uso
de suas atribuições, considerando as disposições das leis n° 1580/2007, 1581/2007 e
1583/2007, resolve:
art. 1° reGulariZar a concessÃo de aVanÇo Por MÉrito
Profissional à servidora municipal, abaixo indicada, no mês de março de 2015, como a
seguir se descreve:
classe P1 205
Josleine babi da silVa

21466-0

art. 2° esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
edifício da Prefeitura Municipal de castro, 17 de abril de 2015.
REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL
REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL
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suPerintendÊncia de suPriMentos e licitaÇÃo
PORTARIA Nº 328/2015
o Prefeito MuniciPal de castro, estado do ParanÁ, no uso
de suas atribuições, considerando as disposições das leis n° 1580/2007, 1581/2007 e
1583/2007, resolve:
art. 1° reGulariZar a concessÃo de aVanÇo Por MÉrito
Profissional à servidora municipal, abaixo indicada, no mês de fevereiro de 2015, como
a seguir se descreve:
classe s3 410
cerli da aParecida Melo

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PP Nº 20/2015
sinarGs sinaliZaÇÃo rio Grandense eirele – cnPJ 12.270.664/0001-50
cleudenice da silVa barbosa Gatto – Me – cnPJ 06.299.157/0001-46
sdi tintas ltda – cnPJ 11.937.624/0001-56
Visconde coMunicacÃo Visual ltda – Me - cnPJ 06.087.476/0001-98

11304-0

art. 2° esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
edifício da Prefeitura Municipal de castro, 17 de abril de 2015.

REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

ITEM

Visconde

60

Placa sinaliZaÇÃo
ViÁria cHaPa de aÇo 16,
totalMente refletiVa,
UND PelÍcula tiPo ia, 50 X 75
cM, PadrÃo contran,
MODELO A-18 (LOMBADA
a 50M).

STAR

59,90

Visconde

200

Placa de sinaliZaÇÃo
ViÁria, na Medida
de 0,80 X 0,40M,
totalMente refletiVa,
UND
Para estacionaMento
REGULAMENTADO
(estar), cHaPa de aÇo
16, conforMe laYout.

SNARGS

50,00

SINARGS

100

Placa de sinaliZaÇÃo
ViÁria tiPo cÁPsula, na
Medida de 0,60 X 0,40M,
totalMente refletiVa,
UND
Para estacionaMento
eXclusiVo deficiente
fÍsico, cHaPa de aÇo 16,
conforMe laYout.

STAR

37,90

Visconde

100

Placa de sinaliZaÇÃo
ViÁria tiPo cÁPsula, na
Medida de 0,60 X 0,40M,
totalMente refletiVa,
UND
Para estacionaMento
eXclusiVo idoso, cHaPa
de aÇo 16, conforMe
laYout.

STAR

36,00

Visconde

200

Placa de sinaliZaÇÃo
ViÁria tiPo cÁPsula, na
Medida de 0,60 X 0,40M,
totalMente refletiVa,
UND Para estacionaMento
eXclusiVo eMbarQue e
DESEMBARQUE ESCOLAR,
cHaPa de aÇo 16,
conforMe laYout.

STAR

36,00

Visconde

07

400

Placa de sinaliZaÇÃo
ViÁria (r-1 - Parada
obriGatÓria) cHaPa de
UND
aÇo 16, totalMente
refletiVa, 60 cM de
diÂMetro.

SNARGS

50,00

SINARGS

08

300

UND

Poste de sinaliZaÇÃo
ViÁria, eM aÇo
GalVaniZado, (2" X 2,5 X
3 Metros).

STAR

76,90

Visconde

09

300

UND

Poste de sinaliZaÇÃo
ViÁria, eM aÇo
GalVaniZado, (2" X 2,5 X
3,5 Metros).

SDI

87,50

SDI

10

40

UND

cone de sinaliZaÇÃo
EM BORRACHA COM
75 cM.

STAR

63,90

Visconde

300

Placa de sinaliZaÇÃo
ViÁria (r-6c - Proibido
Parar e estacionar)
UND
cHaPa de aÇo 16,
totalMente refletiVa,
50 cM de diÂMetro.

STAR

40,50

Visconde

100

Placa de sinaliZaÇÃo
ViÁria (r-3 - sentido
Proibido) cHaPa de
aÇo 16, totalMente
refletiVa, 50 cM de
diÂMetro.

STAR

39,90

Visconde

04

art. 2° esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
05

edifício da Prefeitura Municipal de castro, 17 de abril de 2015.

06

PORTARIA Nº 330/2015
o Prefeito MuniciPal de castro, estado do ParanÁ, no uso
de suas atribuições, considerando as disposições das leis n° 1580/2007, 1581/2007 e
1583/2007, resolve:
art. 1° reGulariZar a concessÃo de aVanÇo Por MÉrito
Profissional à servidora municipal, abaixo indicada, no mês de março de 2015, como a
seguir se descreve:
classe P1 101
Jocelina de Jesus carneiro alMeida

486612-0

art. 2° esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
edifício da Prefeitura Municipal de castro, 17 de abril de 2015.
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PREFEITO MUNICIPAL

Valor
unit.
DETENTORA
REGISTRO

41,60

30082-1

REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

MARCA

STAR

o Prefeito MuniciPal de castro, estado do ParanÁ, no uso
de suas atribuições, considerando as disposições das leis n° 1580/2007, 1581/2007 e
1583/2007, resolve:

classe P1 101
DINACIR BONFIM DO NASCIMENTO

esPecificaÇÃo dos
Produtos

60

01

03

art. 1° reGulariZar a concessÃo de aVanÇo Por MÉrito
Profissional à servidora municipal, abaixo indicada, no mês de março de 2015, como a
seguir se descreve:

UND

Placa sinaliZaÇÃo
ViÁria cHaPa de aÇo 16,
totalMente refletiVa,
UND
PelÍcula tiPo ia, 50 X 50
cM, PadrÃo contran,
Modelo a-18 (loMbada).

02

PORTARIA Nº 329/2015

QTDE

12

UND
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Placa de sinaliZaÇÃo
ViÁria (r-33 - sentido
de circulaÇÃo na
rotatÓria) cHaPa de
aÇo 16, totalMente
refletiVa, 50 cM de
diÂMetro.

40

UND

200

Placa de sinaliZaÇÃo
ViÁria (r-4a - Proibido
Virar a esQuerda)
UND
cHaPa de aÇo 16,
totalMente refletiVa,
50 cM de diÂMetro.

STAR

38,90

Visconde

200

Placa de sinaliZaÇÃo
ViÁria (r-4b - Proibido
Virar a direita) cHaPa
UND
de aÇo 16, totalMente
refletiVa, 50 cM de
diÂMetro.

STAR

39,00

Visconde

100

Placa de sinaliZaÇÃo
ViÁria (r-28 - duPlo
SENTIDO DE
UND circulaÇÃo) cHaPa de
aÇo 16, totalMente
refletiVa, 50 cM de
diÂMetro.

STAR

38,90

Visconde

600

Placa de sinaliZaÇÃo
ViÁria (r-2 - dÊ a
PreferÊncia) cHaPa de
UND aÇo 16, totalMente
refletiVa, 75 cM de
diÂMetro, PadrÃo
contran.

SDI

51,90

SDI

200

Placa de sinaliZaÇÃo
ViÁria (a-32b - PassaGeM
SINALIZADA DE
UND
Pedestres) cHaPa de
aÇo 16, totalMente
refletiVa, 50 X 50 cM.

STAR

38,90

Visconde

100

UND

Placa de sinaliZaÇÃo
ViÁria (a-33a - Área
escolar) cHaPa de
aÇo 16, totalMente
refletiVa, 50 X 50 cM.

STAR

UND

Placa de sinaliZaÇÃo
ViÁria (r-25a - sentido
obriGatÓrio Virar À
esQuerda) cHaPa de
aÇo 16, totalMente
refletiVa, 50 cM de
diÂMetro.

STAR

50

UND

Placa de sinaliZaÇÃo
ViÁria (r-25b - sentido
obriGatÓrio Virar
À direita) cHaPa de
aÇo 16, totalMente
refletiVa, 50 cM de
diÂMetro.

50

Placa de sinaliZaÇÃo
ViÁria (r-25c - sentido
OBRIGATÓRIO SIGA EM
UND frente ou À esQuerda)
cHaPa de aÇo 16,
totalMente refletiVa,
50 cM de diÂMetro.

STAR

50

Placa de sinaliZaÇÃo
ViÁria (r-25d - sentido
OBRIGATÓRIO SIGA EM
UND frente ou À direita)
cHaPa de aÇo 16,
totalMente refletiVa,
50 cM de diÂMetro.

STAR

24

2.500

Porca 1/4, coM arruela
UND
1/4, coM Parafuso
GalVaniZado 1/4 X 1".

STAR

0,40

Visconde

25

2.500

UND

Porca seXtaVada
5/16 COM ARRUELA LISA
5/16 e coM Parafuso
GalVaniZado 5/16 X 3".

STAR

0,96

Visconde

26

200

UND

rolo Para Pintura eM
Pele nº 09 coM cabo

-

-

-

27

200

UND

rolo Para Pintura eM
Pele nº 23 coM cabo

-

-

-

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

28

50

80

BD

8
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STAR

39,90

Visconde

29

100

BD

tinta deMarcaÇÃo
ViÁria À base de resina
acrÍlica na cor
COLORFAST
branca - PadrÃo dnit NORMA NBR/ABNT 11862bd 18 litros.

170,80

SDI

VALOR TOTAL: r$ 224.550,00 (duzentos e vinte e quatro mil, quinhentos e
cinquenta reais).
PRAZO: o prazo para entrega dos materiais será de até 20 (vinte) dias
ao recebimento pelo detentor da ata de reGistro de PreÇos, de cada pedido de
fornecimento representado pela correspondente nota de eMPenHo, no endereço e
horário determinado pela secretaria solicitante.
VIGÊNCIA: o presente registro de Preços terá a vigência de 12 (doze)
meses, contados da data de publicação no Órgão oficial de divulgação do Município de
castro, estado do Paraná.
castro, 08 de abril de 2015

REINALDO CARDOSO
Prefeito Municipal

ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
38,90

Visconde

PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/15
OBJETO: aQuisiÇÃo de Placas, tintas e Materiais Para
sinaliZaÇÃo ViÁria – recursos: GerenciaMento de trÂnsito - secretaria
MuniciPal de seGuranÇa PÚblica,

38,90

Visconde

torna-se pública a homologação do procedimento licitatório em epígrafe e a
adjudicação do objeto para o proponente:
ProPonente

cnPJ nº

TOTAL

sinarGs sinaliZaÇÃo rio Grandense eirele
12.270.664/0001-50 30.000,00
itens: 3,7.
STAR

36,90

36,90

Visconde

Visconde

cleudenice da silVa barbosa Gatto – Me
ITEM: 28

06.299.157/0001-46 13.968,00

SDI TINTAS LTDA
itens: 9,17,29

11.937.624/0001-56 74.470,00

Visconde coMunicacÃo Visual ltda – Me
iteM: 1,2,4,5,6,8,10,11,12,13,14,15,16,18,19,20,21, 06.087.476/0001-98 106.112,00
22,23,24,25.
Valor total

224.550,00

castro, 08 de abril de 2015

37,90

Visconde

REINALDO CARDOSO
Prefeito Municipal

tinta deMarcaÇÃo
ViÁria À base de resina
acrÍlica na cor
reVestlar
aMarela - PadrÃo dnit
- NORMA NBR/ABNT 11862
- bd 18 litros.

EXTRATO DO CONVÊNIO Nº 001/2015
174,60

CLEUDENICE

CONCEDENTE: MunicÍPio de castro
TOMADOR: obras sociais esPÍrita Mariliana barbosa, cnPJ/Mf
nº 76.110.873/0001-19
OBJETO: transferência de recursos para atendimento a idosas em regime de
acolhimento institucional de longa permanência, conforme Plano de trabalho e Plano de
aplicação, devidamente aprovados pelo conselho Municipal de assistência social e pelo
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contido no decreto nº 131/2015, celebram o presente termo de rescisão de convênio,
estabelecendo o que se segue:

concedente.
VALOR: o concedente repassará ao toMador, o valor de até r$
49.320,00 (quarenta e nove mil, trezentos e vinte reais), em 09 (nove) parcelas mensais
iguais de r$ 5.480,00 (cinco mil, quatrocentos e oitenta reais), através da seguinte dotação
orçamentária: 20.003.008.244.013.2029.3.3.50.43.00.00-457.
PRAZO: 01 de abril de 2015 a 31 de dezembro de 2015.
DATA: 30 de março de 2015.

REINALDO CARDOSO – Concedente

clÁusula PriMeira: considerando o interesse público e a conveniência
administrativa, fica rescindido o convênio nº 028/2014, firmado pelas partes em 17 de
dezembro de 2014.
clÁusula seGunda - PrestaÇÃo de contas: o toMador deverá
realizar a prestação de contas do presente convênio, através de Planilha de Prestação
de contas com os anexos e documentos fiscais, protocolada no departamento Geral de
Protocolo da Prefeitura, até o dia 15 de abril de 2015 e na forma eletrônica no sit-sistema
integrado de transferência, em conformidade com a resolução nº 28/2011 do tribunal de
contas do estado do Paraná e do decreto Municipal nº 960/2011.
data: 30 de março de 2015.

ALESSANDRO KREMER – Tomador
REINALDO CARDOSO – Concedente
DAMISA MARTINS GOMES – Interveniente

ALESSANDRO KREMER – Tomador

DAMISA MARTINS GOMES – Interveniente

EXTRATO DO CONVÊNIO Nº 002/2015
CONCEDENTE: MunicÍPio de castro
TOMADOR:
unidade
de
serViÇo
de
acolHiMento
institucional – sÃo Vicente de Paulo, cnPJ/Mf nº 76.111.244/0001-03

EXTRATO DE TERMO DE RESCISÃO DO CONVÊNIO Nº 030/2014
CONCEDENTE: MunicÍPio de castro

OBJETO: transferência de recursos para serviço de acolhimento institucional
para idoso – serviço de proteção social especial de alta complexidade, conforme Plano
de trabalho e Plano de aplicação, devidamente aprovados pelo conselho Municipal de
assistência social e pelo concedente.
VALOR: o concedente repassará ao toMador, o valor de até r$
330.570,00 (trezentos e trinta mil, quinhentos e setenta reais), em 09 (nove) parcelas
mensais iguais de r$ 36.730,00 (trinta e seis mil, setecentos e trinta reais), através da
seguinte dotação orçamentária: 20.003.008.244.013.2029.3.3.50.43.00.00-457.
PRAZO: 01 de abril de 2015 a 31 de dezembro de 2015.

TOMADOR:
unidade
de
serViÇo
de
acolHiMento
institucional – sÃo Vicente de Paulo, cnPJ/Mf nº 76.111.244/0001-03
as partes devidamente qualificadas e acordadas, considerando os termos
do edital de chamamento Público para seleção de Projetos nº 001/205, bem como o
contido no decreto nº 131/2015, celebram o presente termo de rescisão de convênio,
estabelecendo o que se segue:
clÁusula PriMeira: considerando o interesse público e a conveniência
administrativa, fica rescindido o convênio nº 030/2014, firmado pelas partes em 17 de
dezembro de 2014.

DATA: 30 de março de 2015.

REINALDO CARDOSO – Concedente
AUGUSTO C. IUCKSCH BECK – Tomador

DAMISA MARTINS GOMES – Interveniente

clÁusula seGunda - PrestaÇÃo de contas: o toMador deverá
realizar a prestação de contas do presente convênio, através de Planilha de Prestação
de contas com os anexos e documentos fiscais, protocolada no departamento Geral de
Protocolo da Prefeitura, até o dia 15 de abril de 2015 e na forma eletrônica no sit-sistema
integrado de transferência, em conformidade com a resolução nº 28/2011 do tribunal de
contas do estado do Paraná e do decreto Municipal nº 960/2011.
data: 30 de março de 2015.

REINALDO CARDOSO – Concedente
AUGUSTO C. IUCKSCH BECK – Tomador

DAMISA MARTINS GOMES – Interveniente

EXTRATO DE TERMO DE RESCISÃO DO CONVÊNIO Nº 028/2014
CONCEDENTE: MunicÍPio de castro
TOMADOR: obras sociais esPÍrita Mariliana barbosa, cnPJ/Mf
nº 76.110.873/0001-19
as partes devidamente qualificadas e acordadas, considerando os termos
do edital de chamamento Público para seleção de Projetos nº 001/205, bem como o
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PODER LEGISLATIVO

PORTARIA N° 32/2015
DECRETO LEGISLATIVO Nº 01/2015
Súmula: Referenda Convênio sob nº 001/2015,
que entre si celebram o Município de Castro e
Obras Sociais Espírita Mariliana Barbosa.
	A CÂMARA MUNICIPAL DE CASTRO, ESTADO DO PARANÁ
							
D E C R E T A					

	O Presidente da Câmara Municipal de Castro, no uso de suas atribuições
legais,
	R E S O L VE -:
	DETERMINAR recesso no dia 20 de abril.
Gabinete da Presidência, em 16 de abril de 2015.

LEI
	Art. 1º - Referenda Convênio de Cooperação Financeira nº 001/2015, que
entre si celebram o Município de Castro e Obras Sociais Espírita Mariliana Barbosa, no
qual o Conveniante repassará à Conveniada, o valor de até R$ 49.320,00 (quarenta e
nove mil, trezentos e vinte reais), em nove (09) parcelas mensais iguais de R$ 5.480,00
(cinco mil, quatrocentos e oitenta reais), através da seguinte dotação orçamentária:
20.003.008.244.013.2029.3.3.50.43.00.00-457, conforme Plano de Trabalho e Plano de
Aplicação, devidamente aprovados pelo Conselho Municipal de Assistência Social e pelo
Concedente, sendo que os valores serão utilizados conforme especificado no PLANO DE
APLICAÇÃO, que fará parte integrante deste Convênio, e que o seu prazo de vigência será
de 1º (primeiro) de Abril de 2015 a trinta e um (31) de Dezembro de 2015, tudo conforme
o protocolado sob nº 177/2015, de 1º de Abril de 2.015.
	Art. 2º - A prestação de contas do presente Convênio, será através de Planilha
de Prestação de Contas com os anexos e documentos fiscais, protocolada no Departamento
Geral de Protocolo da Prefeitura tendo como data limite até o 15º (décimo quinto) dia do
mês subsequente e na forma eletrônica no SIT – Sistema Integrado de Transferência, em
conformidade com a Resolução nº 28/2011 do Tribunal de Contas do Estado do Paraná e do
Decreto Municipal nº 960/2011.
	Art. 3º - Este Decreto Legislativo entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

Gerson Sutil
Presidente

PORTARIA Nº 33/2015
	O Presidente da Câmara Municipal de Castro, no uso de suas atribuições
legais,
	R E S O L V E : 	CONCEDER à funcionária Marília Alves Pereira, portadora da Matrícula 72-1,
promoção por qualificação profissional com acesso à referência B do nível X, com fulcro na
Resolução 03/2012, com efeitos a partir de 1º de abril de 2015.
Gabinete da Presidência, em 16 de Abril de 2015.

	Sala das Sessões da Câmara Municipal, em 15 de Abril de 2.015.
Gerson Sutil
Presidente
Gerson Sutil
Presidente

Decreto Legislativo nº 02/2015

RESOLUÇÃO Nº. 04/2015

Súmula: Referenda Termo de Convênio nº
002/2015, que entre si celebram o Município de
Castro e Asilo São Vicente de Paulo.
	A CÂMARA MUNICIPAL DE CASTRO, ESTADO DO PARANÁ
DECRETA

Súmula: Altera o art. 82 da Resolução nº 09/2012
- Regimento Interno desta Casa.
	A CÂMARA MUNICIPAL DE CASTRO, ESTADO DO PARANÁ
							
	R E S O L V E
LEI

LEI
	Art. 1º - Fica referendado Termo de Convênio sob nº 002/2015, que entre
si celebram o Município de Castro e Asilo São Vicente de Paulo, no qual o Conveniante
repassará à Conveniada a importância de R$ 330.570,00 (trezentos e trinta mil, quinhentos
e setenta reais), em nove (09) parcelas mensais iguais de R$ 36.730,00 (trinta e seis mil,
setecentos e trinta reais), por meio de depósito bancário, em conta corrente do Tomador,
especialmente constituída para este Convênio. Sendo que este repasse será realizado
através da seguinte dotação orçamentária: 20.003.008.244.013.2029.3.3.50.43.00.00-457.
E, que estes valores serão utilizados conforme o especificado no PLANO DE APLICAÇÃO,
que fará parte integrante deste Convênio. E, ainda que o prazo deste Convênio iniciará em
primeiro (1º) de Abril de 2015 e o seu término será em trinta e um (31) de Dezembro de
2015.
	Art. 2º - Este Decreto Legislativo entrará em vigor na data de sua publicação.
	Sala das Sessões da Câmara Municipal, em 15 de Abril de 2.015.

Gerson Sutil
Presidente

	Art. 1º Fica alterado o art. 82, da Resolução 09/2012 – Regimento Interno
desta Câmara, que passará a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 82. As Sessões serão públicas e transmitidas em tempo real para a internet, no site
oficial da Câmara, salvo deliberação em contrário, tomada pela maioria absoluta dos
membros, quando houver motivo relevante.”
	Art. 2º Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.
	Sala das Sessões da Câmara Municipal, em 15 de abril de 2015.

Gerson Sutil
Presidente

