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LEIS
LEI Nº 3095/2015
sÚMula: “ autoriZa o Poder eXecutiVo
MuniciPal aBrir crÉdito adicional
esPecial
no Valor de r$ 5.000,00
(cinco Mil reais), e dÁ outras
ProVidÊncias”.

LEI Nº 3094/2015
sÚMula: “ autoriZa o Poder eXecutiVo
MuniciPal aBrir crÉdito adicional
esPecial
no Valor de r$ 10.000,00
(deZ Mil 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$ 10.000,00 (deZ Mil
reais), e aProPriado na seGuinte dotaÇÃo orÇaMentÁria:
10 – secretaria MuniciPal de educaÇÃo
10.001 – GaBinete do secretario
12.122.0002.2060 – ManutenÇÃo e desenVolViMento da secretaria
MuniciPal de educaÇÃo
3.3.90.33.00.00 – PassaGens e desPesas coM locoMoÇÃo
00103 – 5% soBre as transf. constitucionais – eXercÍcio corrente
r$
10.000,00
total

do

crÉdito

esPecial

r$

10.000,00

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:
10 – secretaria MuniciPal de educaÇÃo
10.002 – suPerintendÊncia de educaÇÃo
12.365.0028.1016 – infraestrutura e aPoio loGistico À rede escolar de
educaÇÃo infantil
4.4.90.51.00.00 – oBras e instalaÇÕes
00103 – 5% soBre as transf. constitucionais – eXercÍcios anteriores
r$
10.000,00
total

da reduÇÃo

r$

10.000,00

art. 3º – a inclusÃo da natureZa de desPesa 3.3.90.33.00.00 –
PassaGens e desPesas coM locoMoÇÃo, deVe-se ao fato de nÃo estar
PreVisto na dotaÇÃo orÇaMentÁria da secretaria MuniciPal de
educaÇÃo.
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.

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$ 5.000,00 (cinco Mil
reais), e aProPriado na seGuinte dotaÇÃo orÇaMentÁria:
09 – secretaria MuniciPal de desenVolViMento urBano
09.009 – suPerintendÊncia de controle territorial
04.122.0002.2103 – ManutenÇÃo da suPerintendÊncia de controle
TERRITORIAL
3.3.90.33.00.00 – PassaGens e desPesas coM locoMoÇÃo
00000 – recursos ordinarios(liV) – eXercicios anteriores
r$
5.000,00
total

do

crÉdito

esPecial

r$

5.000,00

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:
09 – secretaria MuniciPal de desenVolViMento urBano
09.009 – suPerintendÊncia de controle territorial
04.122.0002.2103 – ManutenÇÃo da suPerintendÊncia de controle
TERRITORIAL
3.3.90.39.00.00 – outros serViÇos de terceiros – Pessoa jurÍdica
00000 – recursos ordinarios(liV) – eXercicios anteriores
r$
5.000,00
total

da reduÇÃo

r$

5.000,00

art. 3º – a inclusÃo da natureZa de desPesa 3.3.90.33.00.00 –
PassaGens e desPesas coM locoMoÇÃo, deVe-se ao fato de nÃo estar
PreVisto na dotaÇÃo orÇaMentÁria da secretaria MuniciPal de
desenVolViMento urBano.
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.
edifÍcio da Prefeitura MuniciPal de castro, eM 11 de junho
de 2015.

art. 5º - esta lei entrarÁ eM ViGor na data de sua PuBlicaÇÃo,
reVoGadas as disPosiÇÕes eM contrÁrio.
edifÍcio da Prefeitura MuniciPal de castro, eM 11 de junho

REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

de 2015.
LEI N° 3096/2015
REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

denomina rua localizada no jardim Pandorf, na
cidade de castro.
a cÂMara MuniciPal de castro decretou e eu, Prefeito MuniciPal
sanciono esta lei:
art. 1º. dá o nome de lourival Gaida à rua “10”, localizada no jardim Pandorf,
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na cidade de castro.

r$

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

total da suPleMentaÇÃo

edifício da Prefeitura Municipal de castro, em 11 de junho de 2015.

REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

LEI N° 3097/2015
denomina rua localizada no jardim Pandorf, na
cidade de castro.
a cÂMara MuniciPal de castro decretou e eu, Prefeito MuniciPal
sanciono esta lei:
art. 1º. dá o nome de luis carlos Gerytch à rua “9”, localizada no jardim
Pandorf, na cidade de castro.
art. 2°. esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
edifício da Prefeitura Municipal de castro, em 11 de junho de 2015.

REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

359.900,00
r$

359.900,00

art. 2º - Para coBertura do crÉdito adicional suPleMentar,
de conforMidade coM o art. 1º desta lei, serÃo utiliZados os
recursos ProVenientes do cancelaMento de Parte das dotaÇÕes
orÇaMentÁrias, a seGuir esPecificadas:
17 – secretaria MuniciPal de infraestrutura e loGistica
17.002 – diretoria de Vias rurais
15.451.0004.2048 – ManutenÇÃo das estradas rurais
3.3.71.70.00.00 – rateio Pela ParticiPaÇÃo eM consÓrcio PÚBlico
00000 – recursos ordinarios(liV) – eXerc. corrente
r$
239.900,00
17 – secretaria MuniciPal de infraestrutura e loGistica
17.002 – diretoria de Vias rurais
15.451.0004.2048 – ManutenÇÃo das estradas rurais
4.4.90.51.00.00 – oBras e instalaÇÕes
00000 – recursos ordinarios(liV) – eXerc. corrente
r$
50.000,00
17 – secretaria MuniciPal de infraestrutura e loGÍstica
17.003 – diretoria de Vias urBanas
04.122.0005.1002 – reestruturaÇÃo do ParQue de MÁQuinas
4.4.90.51.00.00 – oBras e instalaÇÕes
00000 – recursos ordinarios(liV) – eXercicios anteriores
r$
40.000,00
17 – secretaria MuniciPal de infraestrutura e loGistica
17.004 – dePartaMento de drenaGeM urBana
15.451.0004.2004 – ManutenÇÃo e desenVolViMento das atiVidades do
dePartaMento de drenaGeM urBana
3.3.90.39.00.00 – outros serViÇos de terceiros - Pessoa juridica
00000 – recursos ordinarios(liV) – eXerc. corrente
r$
30.000,00
total

da reduÇÃo

r$

359.900,00

denomina rua localizada no loteamento santa
terezinha, na cidade de castro.

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.

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

art. 4º - esta lei entrarÁ eM ViGor na data de sua PuBlicaÇÃo,
reVoGadas as disPosiÇÕes eM contrÁrio.

art. 1º. dá o nome de agostinho Kordel à rua “j”, localizada no loteamento
santa terezinha, na cidade de castro.

de 2015.

LEI N° 3098/2015

edifÍcio da Prefeitura MuniciPal de castro, eM 11 de junho

art. 2°. esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
edifício da Prefeitura Municipal de castro, em 11 de junho de 2015.

REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

LEI Nº 3100/2015

REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

sÚMula:
“
autoriZa
o
Poder
eXecutiVo MuniciPal aBrir crÉdito
adicional suPleMentar no Valor de
r$ 110.000,00 (cento e deZ Mil reais),
e dÁ outras ProVidÊncias”.

LEI Nº 3099/2015
sÚMula: “ autoriZa o
Poder
eXecutiVo MuniciPal aBrir crÉdito
adicional suPleMentar no Valor de
r$ 359.900,00 (treZentos e cinQuenta
e noVe Mil e noVecentos reais), e dÁ
outras ProVidÊncias”.
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 suPleMentar no orÇaMento do
MunicÍPio de castro, Para o eXercÍcio de 2015, no Valor de r$ 359.900,00
(treZentos e cinQuenta e noVe Mil e noVecentos reais), e aProPriado
na seGuinte dotaÇÃo orÇaMentÁria:
17 – secretaria MuniciPal de infraestrutura e loGistica
17.002 – diretoria de Vias rurais
15.451.0004.2048 – ManutenÇÃo das estradas rurais
3.3.90.39.00.00 – outros serViÇos de terceiros - Pessoa juridica
00000 – recursos ordinarios(liV) – eXerc. corrente

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 suPleMentar no orÇaMento
do MunicÍPio de castro, Para o eXercÍcio de 2015, no Valor de r$
110.000,00 (cento e deZ Mil reais), e aProPriado na seGuinte dotaÇÃo
orÇaMentÁria:
13 – secretaria MuniciPal de saÚde
13.002 – fundo MuniciPal de saÚde
10.302.0030.2092 – ManutenÇÃo e desenVolViMento das atiVidades de
atenÇÃo de MÉdia e alta coMPleXidade
3.3.90.30.00.00 – Material de consuMo
00000 – recursos ordinarios(liV) – eXercÍcio corrente
r$
110.000,00
total

da

suPleMentaÇÃo

r$

110.000,00
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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:
13 – secretaria MuniciPal de saÚde
13.002 – fundo MuniciPal de saÚde
10.302.0030.2092 – ManutenÇÃo e desenVolViMento das atiVidades de
atenÇÃo de MÉdia e alta coMPleXidade
3.3.90.39.00.00 – outros serViÇos de terceiros – Pessoa juridica
00000 – recursos ordinarios(liV) – eXercÍcio corrente
r$
110.000,00
total
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da reduÇÃo

r$

110.000,00

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.

LEI N° 3103/2015
súmula: concede o titulo de cidadão Benemérito
de castro ao senhor doutor lauro loPes.
a cÂMara MuniciPal de castro decretou e eu, Prefeito MuniciPal
sanciono esta lei:
art. 1º. fica concedido o título de cidadão Benemérito de castro ao
senhor doutor lauro lopes, advogado, ex-Vereador, ex-Vice Prefeito e ex-Prefeito deste
Município.
art. 2o. as despesas decorrentes desta lei correrão por conta da dotação
orçamentaria vigente.
art. 3°. esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
edifício da Prefeitura Municipal de castro, em 11 de junho de 2015.

edifÍcio da Prefeitura MuniciPal de castro, eM 11 de junho
de 2015.
REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL
REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL
LEI N° 3104/2015
súmula: concede o titulo de cidadã Benemérita
de castro a senhora Glaci riBas loPes.

LEI N° 3101/2015
denomina rua localizada no jardim Pandorf, na
cidade de castro.

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

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

art. 1º. fica concedido o título de cidadã Benemérita de castro a senhora
Glaci ribas lopes, técnica em contabilidade, ex-Vereadora e primeira mulher eleita para o
cargo de Presidente da câmara Municipal deste Município.

art. 1º. dá o nome de Pedro de Quadros à rua “13”, localizada no jardim
Pandorf, na cidade de castro.
art. 2°. esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.

art. 2o. as despesas decorrentes desta lei correrão por conta da dotação
orçamentaria vigente.
art. 3°. esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.

edifício da Prefeitura Municipal de castro, em 11 de junho de 2015.
edifício da Prefeitura Municipal de castro, em 11 de junho de 2015.

REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

LEI N° 3102/2015

EDITAIS

denomina rua localizada no centro próximo ao
lacustre, na cidade de castro.
a cÂMara MuniciPal de castro decretou e eu, Prefeito MuniciPal
sanciono esta lei:
art. 1º. dá o nome de Plinio King à rua sem nome localizada no centro
próximo ao lacustre, paralela a rua nossa senhora do carmo, na cidade de castro.
art. 2°. esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
edifício da Prefeitura Municipal de castro, em 11 de junho de 2015.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 134/2015
o secretário Municipal de Gestão Pública, no uso de suas atribuições legais, e
tendo em vista a necessidade de suprir vaga existente na secretaria Municipal da família e
desenvolvimento social do município, observado o disposto no artigo 22, parágrafo único,
inciso iV, da lei responsabilidade fiscal,
conVoca

REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

NOME

CARGO

classificaÇÃo

Marlene aparecida ferreira da silva

auxiliar de serviços

115ª

candidato(s) aprovado(s) no concurso Público – edital nº 02/2011 – a
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comparecer até o dia 23 de junho de 2015, no horário das 08:30 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 nº 22, para confirmar a aceitação da vaga, apresentar a
documentação exigida e agendar o exame médico admissional.

perdendo o(s) candidato(s) os direitos adquiridos em razão de sua aprovação no referido
concurso.
departamento de recursos humanos, 09 de junho de 2015.

o não comparecimento até a data estipulada caracterizará desistência,
perdendo o(s) candidato(s) os direitos adquiridos em razão de sua aprovação no referido
concurso.
departamento de recursos humanos, 09 de junho de 2015.
MARCOS ROBERTO PUSCH BERTOLINI
RG 4.131.013-8 – CPF 722.099.689-68
Secretário Municipal de Gestão Pública

MARCOS ROBERTO PUSCH BERTOLINI
RG 4.131.013-8 – CPF 722.099.689-68
Secretário Municipal de Gestão Pública

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 137/2015
o secretário Municipal de Gestão Pública, no uso de suas atribuições legais, e
tendo em vista a necessidade de suprir vaga existente na secretaria Municipal de educação
do município, observado o disposto no artigo 22, parágrafo único, inciso iV, da lei
responsabilidade fiscal,
conVoca

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 135/2015
o secretário Municipal de Gestão Pública, no uso de suas atribuições legais,
e tendo em vista a necessidade de suprir vaga existente na secretaria Municipal de saúde
do município, observado o disposto no artigo 22, parágrafo único, inciso iV, da lei
responsabilidade fiscal,
conVoca
NOME

CARGO

classificaÇÃo

dorvalina aparecida correa

auxiliar de serviços

116ª

candidato(s) aprovado(s) no concurso Público – edital nº 02/2011 – a
comparecer até o dia 23 de junho de 2015, no horário das 08:30 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 nº 22, para confirmar a aceitação da vaga, apresentar a
documentação exigida e agendar o exame médico admissional.
o não comparecimento até a data estipulada caracterizará desistência,
perdendo o(s) candidato(s) os direitos adquiridos em razão de sua aprovação no referido
concurso.
departamento de recursos humanos, 09 de junho de 2015.

NOME

CARGO

classificaÇÃo

sarita Vieira

auxiliar de serviços

118ª

candidato(s) aprovado(s) no concurso Público – edital nº 02/2011 – a
comparecer até o dia 23 de junho de 2015, no horário das 08:30 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 nº 22, para confirmar a aceitação da vaga, apresentar a
documentação exigida e agendar o exame médico admissional.
o não comparecimento até a data estipulada caracterizará desistência,
perdendo o(s) candidato(s) os direitos adquiridos em razão de sua aprovação no referido
concurso.
departamento de recursos humanos, 09 de junho de 2015.

MARCOS ROBERTO PUSCH BERTOLINI
RG 4.131.013-8 – CPF 722.099.689-68
Secretário Municipal de Gestão Pública

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 138/2015

MARCOS ROBERTO PUSCH BERTOLINI
RG 4.131.013-8 – CPF 722.099.689-68
Secretário Municipal de Gestão Pública

o secretário Municipal de Gestão Pública, no uso de suas atribuições legais, e
tendo em vista a necessidade de suprir vaga existente na secretaria Municipal de educação
do município, observado o disposto no artigo 22, parágrafo único, inciso iV, da lei
responsabilidade fiscal,
conVoca

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 136/2015
o secretário Municipal de Gestão Pública, no uso de suas atribuições legais,
e tendo em vista a necessidade de suprir vaga existente na secretaria Municipal de saúde
do município, observado o disposto no artigo 22, parágrafo único, inciso iV, da lei
responsabilidade fiscal,
conVoca
NOME

CARGO

classificaÇÃo

anadir ramos santos

auxiliar de serviços

117ª

candidato(s) aprovado(s) no concurso Público – edital nº 02/2011 – a
comparecer até o dia 23 de junho de 2015, no horário das 08:30 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 nº 22, para confirmar a aceitação da vaga, apresentar a
documentação exigida e agendar o exame médico admissional.
o não comparecimento até a data estipulada caracterizará desistência,

NOME

CARGO

classificaÇÃo

adriane Monteiro da luz

auxiliar de serviços

119ª

candidato(s) aprovado(s) no concurso Público – edital nº 02/2011 – a
comparecer até o dia 23 de junho de 2015, no horário das 08:30 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 nº 22, para confirmar a aceitação da vaga, apresentar a
documentação exigida e agendar o exame médico admissional.
o não comparecimento até a data estipulada caracterizará desistência,
perdendo o(s) candidato(s) os direitos adquiridos em razão de sua aprovação no referido
concurso.
departamento de recursos humanos, 09 de junho de 2015.

MARCOS ROBERTO PUSCH BERTOLINI
RG 4.131.013-8 – CPF 722.099.689-68
Secretário Municipal de Gestão Pública
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suas atribuições, resolve:

DECRETOS

art. 1º – eXonerar Patricia reGina de Geus, portadora do cPf/Mf n°
044.368.879-60 e ci/rG n° 6.814.948-7, do cargo de técnico em enfermagem, lotada na
secretaria Municipal de saúde.
DECRETO Nº 437/2015
o Prefeito MuniciPal de castro, estado do Paraná, no uso de suas
atribuições legais, considerando o disposto pelo art. 71-a do estatuto dos servidores
Públicos Municipais, conforme decretado pela lei complementar 38/2011, publicada em
16/12/2011, resolve:
art. 1º – conceder adicional por formação escolar suplementar à
funcionária a seguir indicada, segundo o cargo cuja simbologia relaciona, no percentual de
20% (vinte por cento) sobre o vencimento percebido conforme tabela própria ao cargo de
investidura em concurso público nesta municipalidade, a partir do mês subsequente ao da
protocolização do pedido devidamente documentado:
reqto.

Matr.

simb.

nome

9329

593699-0

G3

josielY rodriGues oliVeira

art. 2º – este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.
edifício da Prefeitura Municipal de castro, em 11 de junho 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, em 11 de junho de 2015.

REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO Nº 441/2015
o Prefeito MuniciPal de castro, estado do ParanÁ, no uso de
suas atribuições, resolve:
art. 1º – eXonerar caroline freitas de oliVeira, portadora do cPf/
Mf n° 053.338.379-02 e ci/rG n° 8.366.033-3, do cargo de Monitor, lotada na secretaria
Municipal de Govêrno.
art. 2º - este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.
edifício da Prefeitura Municipal de castro, em 11 de junho de 2015.

REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO Nº 438/2015

REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

o Prefeito MuniciPal de castro, estado do ParanÁ, no uso de
suas atribuições, resolve:
art. 1º – eXonerar dioGo eManuel da silVa, portador do cPf/Mf
n° 046.709.379-28 e ci/rG n° 9.065.721-6, do cargo de enfermeiro, lotado na secretaria
Municipal de saúde.
art. 2º - este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.
edifício da Prefeitura Municipal de castro, em 11 de junho de 2015.

DECRETO Nº 442/2015
o Prefeito MuniciPal de castro, estado do ParanÁ, no uso de
suas atribuições, resolve:
art. 1º – eXonerar Marcia candida ferreira, portadora do cPf/
Mf n° 061.478.189-29 e ci/rG n°9.516.256-8, do cargo de servente, lotada na secretaria
Municipal de educação.
art. 2º - este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.
edifício da Prefeitura Municipal de castro, em 11 de junho de 2015.

REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO Nº 439/2015

REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

o Prefeito MuniciPal de castro, estado do ParanÁ, no uso de
suas atribuições, resolve:
art. 1º – eXonerar ViViane MatosKi orloWsKi, portadora do cPf/
Mf n° 006.507.199-99 e ci/rG n° 7.631.0455-9, do cargo de assistente social, lotada na
secretaria Municipal da família e desenvolvimento social.
art. 2º - este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.
edifício da Prefeitura Municipal de castro, em 11 de junho de 2015.

DECRETO Nº 443/2015
o Prefeito MuniciPal de castro, estado do ParanÁ, no uso de
suas atribuições, considerando aprovação em concurso Público nº 02/2014, classificação
02° lugar, no cargo de Médico, o disposto no Plano de carreira, cargos e salários, resolve:
art. 1º - noMear liGia Mitsue taKano, portadora do cPf/Mf n°
051.360.039-60 e ci/rG n° 8.682.765-4, para o cargo de Médico, com carga horária de
quarenta horas semanais, lotando-a na secretaria Municipal de saúde.
art. 2º - este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.

REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO Nº 440/2015
o Prefeito MuniciPal de castro, estado do ParanÁ, no uso de

edifício da Prefeitura Municipal de castro, 11 de junho de 2015.

REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL
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com carga horária de quarenta horas semanais, lotando-a na diretoria Municipal de cultura.
DECRETO Nº 444/2015
o Prefeito MuniciPal de castro, estado do ParanÁ, no uso de
suas atribuições, considerando aprovação em concurso Público nº 02/2012, classificação
09° lugar, no cargo de auxiliar de enfermagem, o disposto no Plano de carreira, cargos e
salários, resolve:

art. 2º - este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.
edifício da Prefeitura Municipal de castro, 11 de junho de 2015.

art. 1º - noMear lenir de jesus silVa, portadora do cPf/Mf n°
841.713.329-15 e ci/rG n° 5.911.251-1, para o cargo de auxiliar de enfermagem, com
carga horária de quarenta horas semanais, lotando-a na secretaria Municipal de saúde.

REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

art. 2º - este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.
DECRETO Nº 448/2015

edifício da Prefeitura Municipal de castro, 11 de junho de 2015.

o Prefeito MuniciPal de castro, estado do ParanÁ, no uso de
suas atribuições, considerando aprovação em concurso Público nº 02/2011, classificação
109° lugar, no cargo de auxiliar de serviços, o disposto no Plano de carreira, cargos e
salários, resolve:
REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO Nº 445/2015
o Prefeito MuniciPal de castro, estado do ParanÁ, no uso de
suas atribuições, considerando aprovação em concurso Público nº 02/2012, classificação
37° lugar, no cargo de agente administrativo, o disposto no Plano de carreira, cargos e
salários, resolve:

art. 1º - noMear iZaBel aParecida BarBosa, portadora do cPf/Mf n°
615.338.159-68 e ci/rG n° 4.509.412-0, para o cargo de auxiliar de serviços, com carga
horária de quarenta horas semanais, lotando-a na secretaria Municipal de educação.
art. 2º - este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.
edifício da Prefeitura Municipal de castro, 11 de junho de 2015.

art. 1º - noMear Vanessa de Paula riBas, portadora do cPf/Mf n°
043.493.499-28 e ci/rG n° 9.347.756-1, para o cargo de agente administrativo, com carga
horária de quarenta horas semanais, lotando-a na secretaria Municipal de obras e serviços
Públicos.

REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

art. 2º - este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.
edifício da Prefeitura Municipal de castro, 11 de junho de 2015.

REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO Nº 446/2015
o Prefeito MuniciPal de castro, estado do ParanÁ, no uso de
suas atribuições, considerando aprovação em concurso Público nº 01/2011, classificação
54° lugar, no cargo de Professor – educação física – P3-000, o disposto no Plano de
carreira, cargos e salários, resolve:

DECRETO Nº 449/2015
o Prefeito MuniciPal de castro, estado do ParanÁ, no uso de
suas atribuições, considerando aprovação em concurso Público nº 02/2012, classificação
02° lugar, no cargo de auxiliar de serviços, o disposto no Plano de carreira, cargos e
salários, resolve:
art. 1º - noMear rosiVani costa alMeida, portadora do cPf/Mf n°
046.010.669-48 e ci/rG n° 7.264.217-1, para o cargo de auxiliar de serviços, com carga
horária de quarenta horas semanais, lotando-a na secretaria Municipal de saúde.
art. 2º - este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.
edifício da Prefeitura Municipal de castro, 11 de junho de 2015.

art. 1º - noMear roGÉrio de jesus da rosa, portador do cPf/Mf n°
042.076.129-20 e ci/rG n° 8.925.430-2, para o cargo de Professor – educação física –
P3-000, com carga horária de vinte horas semanais, lotando-a na secretaria Municipal de
educação.

REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

art. 2º - este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.

DECRETO Nº 450/2015
suMula: aBre crÉdito adicional
suPleMentar no Valor
de
r$
225.426,72 (duZentos e Vinte e cinco
Mil, Quatrocentos e Vinte e seis reais
e setenta e dois centaVos).

edifício da Prefeitura Municipal de castro, 11 de junho de 2015.

REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

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:

DECRETO Nº 447/2015
o Prefeito MuniciPal de castro, estado do ParanÁ, no uso de
suas atribuições, considerando aprovação em concurso Público nº 03/2012, classificação
02° lugar, no cargo de técnico cultural – literatura, o disposto no Plano de carreira,
cargos e salários, resolve:

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$ 225.426,72 (duZentos e Vinte e cinco Mil,
Quatrocentos e Vinte e seis reais e setenta e dois centaVos), Para
reforÇo na seGuinte dotaÇÃo orÇaMentÁria:

art. 1º - noMear caroline freitas de oliVeira, portadora do cPf/Mf
n° 053.338.379-02 e ci/rG n° 8.366.033-3, para o cargo de técnico cultural – literatura,

13 – secretaria MuniciPal de saÚde
13.002 – fundo MuniciPal de saÚde
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10.122.0002.1021 – infraestrutura e aPoio loGistico da secretaria
MuniciPal de saÚde
4.4.90.51.00.00 – oBras e instalaÇÕes
00303 – saÚde-rec.Vinc (ec29/00-15%) - eXercicÍo corrente
r$
225.426,72
total da suPleMentaÇÃo

r$

225.426,72

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 a saÚde-rec.Vinc (ec29/00-15%).
art. 3º - este decreto entrarÁ eM ViGor na data de sua
PuBlicaÇÃo, reVoGadas as disPosiÇÕes eM contrÁrio.
edifÍcio da Prefeitura MuniciPal de castro, eM 11 de junho
de 2015.

REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO Nº 451/2015
suMula: aBre crÉdito adicional
suPleMentar no Valor de r$ 438.750,00
(Quatrocentos e trinta e oito Mil,
setecentos e cinQuenta 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:

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$ 244.000,00 (duZentos e Quarenta e Quatro
Mil reais), Para reforÇo nas seGuintes dotaÇÕes orÇaMentÁrias:
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
00000 – recursos ordinarios(liV) – eXercÍcios anteriores
r$
67.000,00
16– secretaria MuniciPal de oBras e serViÇos PÚBlicos
16.006 – suPerintendÊncia de serViÇos PÚBlicos
15.452.0004.2030 – ManutenÇÃo e desenVolViMento das atiVidades da
suPerintendÊncia de serViÇos PÚBlicos
3.3.90.39.00.00 – outros serViÇos de terceiros – Pessoa juridica
00000 – recursos ordinarios(liV) – eXercÍcios anteriores
r$
50.000,00
17 – secretaria MuniciPal de infraestrutura e loGistica
17.003 – diretoria de Vias urBanas
04.122.0002.2077 – ManutenÇÃo do ParQue de MÁQuinas
3.3.90.39.00.00 – outros serViÇos de terceiros – Pessoa juridica
00000 – recursos ordinarios(liV) – eXercÍcios anteriores
r$
67.000,00
21 – secretaria MuniciPal de GoVerno
21.001 – GaBinete do secretÁrio
04.122.0002.2031 – ManutenÇÃo e desenVolViMento das atiVidades da
secretaria MuniciPal de GoVerno
3.3.90.39.00.00 – outros serViÇos de terceiros – Pessoa juridica
00000 – recursos ordinarios(liV) – eXercÍcios anteriores
r$
60.000,00
total da suPleMentaÇÃo

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$ 438.750,00 (Quatrocentos e trinta e oito
Mil setecentos e cinQuenta reais), Para reforÇo na seGuinte dotaÇÃo
orÇaMentÁria:
12 – secretaria MuniciPal de indÚstria, coMÉrcio e turisMo
12.005 – fundo MuniciPal de turisMo
04.695.0022.2045 – fundo MuniciPal do turisMo
4.4.90.51.00.00 – oBras e instalaÇÕes
00750 – conV Mtur/terMo coMProMisso 799299/13 - contrato 1013.282378/2013 - centro cultural dr. Vicente Machado – eXercÍcio corrente
r$
438.750,00
total da suPleMentaÇÃo

r$

438.750,00

art. 2º - Para coBertura do crÉdito adicional suPleMentar,
de conforMidade coM o art. 1º deste decreto, serÁ utiliZado
o eXcesso de arrecadaÇÃo - recursos Vinculados, relatiVo ao
conVÊnio Mtur/terMo coMProMisso 799299/13 - contrato 1013.282378/2013 - centro cultural dr. Vicente Machado, celeBrado coM o
MinistÉrio do turisMo.

r$

244.000,00

art. 2º - Para coBertura do crÉdito adicional suPleMentar,
de conforMidade coM o art.1º deste decreto, serÁ utiliZado o
suPeraVit financeiro - recursos nÃo Vinculados do eXercÍcio de 2014,
relatiVo aos recursos liVres.
art. 3º - este decreto entrarÁ eM ViGor na data de sua
PuBlicaÇÃo, reVoGadas as disPosiÇÕes eM contrÁrio.
edifÍcio da Prefeitura MuniciPal de castro, eM 11 de junho
de 2015.

REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

Portarias

art. 3º - este decreto entrarÁ eM ViGor na data de sua
PuBlicaÇÃo, reVoGadas as disPosiÇÕes eM contrÁrio.
edifÍcio da Prefeitura MuniciPal de castro, eM 11 de junho
de 2015.

REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO Nº 452/2015
suMula: aBre crÉdito adicional
suPleMentar no Valor de r$ 244.000,00
(duZentos e Quarenta e Quatro Mil
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,

PORTARIA Nº 528/2015
o Prefeito MuniciPal de castro, estado do ParanÁ, no uso
de suas atribuições, com fundamento no art. 91 e seguintes do estatuto dos servidores
Municipais – da lei complementar n° 13/2007 e suas alterações, resolve:
art. 1° conceder licença especial remunerada ao servidor alaor
cordeiro da PaiXÃo, Matrícula nº 11657-0 lotado na secretaria Municipal da família e
desenvolvimento, no período de 02 de julho de 2015 a 31 de julho de 2015.
art. 2° esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
edifício da Prefeitura Municipal de castro, 11 de junho de 2015.

REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL
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art. 1° conceder licença especial remunerada ao servidor luiZ carlos
de Quadros, Matrícula nº 8885-1 lotado na secretaria Municipal de Gestão Pública, no
período de 01 de junho de 2015 a 30 de agosto de 2015.
PORTARIA Nº 529/2015
o Prefeito MuniciPal de castro, estado do ParanÁ, no uso
de suas atribuições, com fundamento no art. 91 e seguintes do estatuto dos servidores
Municipais – da lei complementar n° 13/2007 e suas alterações, resolve:

art. 2° esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
edifício da Prefeitura Municipal de castro, 11 de junho de 2015.

art. 1° conceder licença especial remunerada à servidora Maria celita
Monteiro de souZa, Matrícula nº 15350-1 lotada na secretaria Municipal de saúde, no
período de 01 de junho de 2015 a 30 de junho de 2015.

REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

art. 2° esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
edifício da Prefeitura Municipal de castro, 11 de junho de 2015.
PORTARIA Nº 533/2015

REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

o Prefeito MuniciPal de castro, estado do ParanÁ, no uso de
suas atribuições, considerando as avaliações funcionais efetivadas, nos termos do art. 11 e
seguintes da lei nº 2287/2011, que regulamenta o Plano de cargos e salários do Magistério
Público Municipal, resolve:
art. 1° reGulariZar a concessÃo de ProMoÇÃo Por
MereciMento Profissional a servidora municipal, abaixo indicada, no mês de
março/2015, como a seguir se descreve:

PORTARIA Nº 530/2015
o Prefeito MuniciPal de castro, estado do ParanÁ, no uso
de suas atribuições, com fundamento no art. 91 e seguintes do estatuto dos servidores
Municipais – da lei complementar n° 13/2007 e suas alterações, resolve:
art. 1° conceder licença especial remunerada à servidora Geniele de
fatiMa do Pilar, Matrícula nº 16985-1 lotada na secretaria Municipal de saúde, no
período de 11 de maio de 2015 a 10 de julho de 2015.

classe P3 512
rosineia cristina roBerto ferreira

3867-0

art. 2° esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
edifício da Prefeitura Municipal de castro, 11 de junho de 2015.

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

REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

edifício da Prefeitura Municipal de castro, 11 de junho de 2015.

REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

PORTARIA Nº 534/2015
o Prefeito MuniciPal de castro, estado do ParanÁ, no uso de
suas atribuições, considerando as avaliações funcionais efetivadas, nos termos do art. 11 e
seguintes da lei nº 2287/2011, que regulamenta o Plano de cargos e salários do Magistério
Público Municipal, resolve:

PORTARIA Nº 531/2015
o Prefeito MuniciPal de castro, estado do ParanÁ, no uso
de suas atribuições, com fundamento no art. 91 e seguintes do estatuto dos servidores
Municipais – da lei complementar n° 13/2007 e suas alterações, resolve:
art. 1° conceder licença especial remunerada ao servidor jose alBerto
Martins, Matrícula nº 9253-1 lotado na secretaria Municipal de Gestão Pública, no
período de 01 de junho de 2015 a 30 de julho de 2015.
art. 2° esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.

art. 1° reGulariZar a concessÃo de ProMoÇÃo Por
MereciMento Profissional a servidora municipal, abaixo indicada, no mês de
março/2015, como a seguir se descreve:
classe P3 512
sandra carla MorGan

3930-0

art. 2° esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
edifício da Prefeitura Municipal de castro, 11 de junho de 2015.

edifício da Prefeitura Municipal de castro, 11 de junho de 2015.
REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL
REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL
PORTARIA Nº 535/2015
PORTARIA Nº 532/2015
o Prefeito MuniciPal de castro, estado do ParanÁ, no uso
de suas atribuições, com fundamento no art. 91 e seguintes do estatuto dos servidores
Municipais – da lei complementar n° 13/2007 e suas alterações, resolve:

o Prefeito MuniciPal de castro, estado do ParanÁ, no uso de
suas atribuições, considerando as avaliações funcionais efetivadas, nos termos do art. 11 e
seguintes da lei nº 2287/2011, que regulamenta o Plano de cargos e salários do Magistério
Público Municipal, resolve:
art.

1°

reGulariZar

a

concessÃo

de

ProMoÇÃo

Por
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MereciMento Profissional a servidora municipal, abaixo indicada, no mês de
março/2015, como a seguir se descreve:
classe P3 512
silVana Maria MachinsKi freitas

art. 2° esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
edifício da Prefeitura Municipal de castro, 11 de junho de 2015.

3948-0

art. 2° esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
edifício da Prefeitura Municipal de castro, 11 de junho de 2015.

REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

PORTARIA n° 539/2015
o Prefeito MuniciPal de castro, estado do ParanÁ, no uso de
suas atribuições, considerando o instruído no Processo administrativo nº 9.914/2015 Protocolo Geral, resolve:

PORTARIA Nº 536/2015
o Prefeito MuniciPal de castro, estado do ParanÁ, no uso de
suas atribuições, considerando as avaliações funcionais efetivadas, nos termos do art. 11 e
seguintes da lei nº 2287/2011, que regulamenta o Plano de cargos e salários do Magistério
Público Municipal, resolve:
art. 1° reGulariZar a concessÃo de ProMoÇÃo Por
MereciMento Profissional a servidora municipal, abaixo indicada, no mês de
março/2015, como a seguir se descreve:
classe P3 512
tania reGina de oliVeira

4464-0

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

art. 1º noMear comissão de Processo administrativo disciplinar para
apurar a conduta do servidor público municipal eduardo Pedro de Quadros junior, Matrícula
funcional n° 766332-2, que ocupa o cargo de guardião, consistente em faltas injustificadas
ao serviço nos dias 15, 25 e 27 de janeiro de 2015, dias 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 e 28
de fevereiro de 2015, dias 02, 04, 06, 08, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 e 30 de
março de 2015 e dias 01, 03, 05 07, 09, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27 e 29 de abril de
2015, caracterizando em tese a inassiduidade habitual, nos termos do artigo 140 da lei
complementar nº 13/2007.
art. 2º a referida comissão fica assim constituída:
Presidente: cristiano Pedroso Geremias – Matrícula nº 28657.
Membro integrante: josé carlos Martins dias – Matrícula nº 15830.
suplente: sirlei ribeiro dos santos – Matrícula nº 698415.
art. 3º o prazo para a conclusão dos trabalhos é de 30 (trinta) dias, a contar
da data da publicação desta Portaria, podendo ser prorrogado se as circunstâncias assim
exigirem.

edifício da Prefeitura Municipal de castro, 11 de junho de 2015.
art. 4º a comissão nomeada ficará sediada junto à secretaria Municipal de
Gestão Pública.

REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

PORTARIA N° 537/2015

art. 5º. esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
edifício da Prefeitura Municipal de castro, em 11 de junho de 2015.

REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

o Prefeito MuniciPal de castro, estado do ParanÁ, no uso de
suas atribuições, considerando requerimento nº 8108/2015, resolve:
art. 1° - transferir, a servidora Maria Marli PetrosKi riBas, que
exerce o cargo de auxiliar de serviços, Matrícula nº 18368-0, da secretaria Municipal de
industria, comercio e turismo para a secretaria Municipal de obras e serviços Públicos, a
partir de 11 de junho de 2015.

suPerintendÊncia de suPriMentos e licitaÇÃo

art. 2º - esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
edifício da Prefeitura Municipal de castro, 11 de junho de 2015.

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PP Nº 073/2015
REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

V.d. hornY junior – serViÇos de toPoGrafia e enGenharia – ePP – cnPj
15.545.656/0001-67

ITEM Quant UND descriÇÃo/esPecificaÇÃo dos Produtos

PORTARIA Nº 538/2015
o Prefeito MuniciPal de castro, estado do ParanÁ, no uso
de suas atribuições, com fundamento no art. 91 e seguintes do estatuto dos servidores
Municipais – da lei complementar n° 13/2007 e suas alterações, resolve:
art. 1° reGulariZar licença especial remunerada a servidora annelise
schiefelBein, Matrícula nº 776394-0, lotada na secretaria Municipal de saúde, período
de 09 de abril de 2015 a 14 de abril de 2015.

Valor
unit.
DETENTORA
REGISTRO

ATOS OFICIAIS - EXECUTIVO
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01

15

KM

PoliGonal classe i P

530,13

02

15

KM

PoliGonal classe ii P

467,76

03

15

KM

PoliGonal classe iii P

357,45

04

15

KM

PoliGonal classe iV P

357,45

05

15

KM

PoliGonal classe V P

267,35

06

10

HE

leVantaMento toPoGrafico
PlanialtiMetrico classe iii Pa

505,33

07

10

HE

leVantaMento toPoGrafico
PlanialtiMetrico classe iV Pa

631,60

08

10

HE

leVantaMento toPoGrafico
PlanialtiMetrico cadastral classe i Pac

1.198,11

09

10

HE

leVantaMento toPoGrafico
PlanialtiMetrico cadastral classe ii Pac

2.096,69

10

10

HE

leVantaMento PlanialtiMetrico
cadastral utiliZando PoliGonal i Pac

898,58

11

10

HE

leVantaMento PlanialtiMetrico
cadastral utiliZando MetodoloGia ii Pac

1.572,52

ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

12

13

14

10

10.000

700.000

leVantaMento PlanialtiMÉtrico
cadastral de Área urBana ou suBurBana,
destinado a reGulariZaÇÃo fundiÁria,
Projetos ViÁrios e de infraestrutura,
urBaniZaÇÃo e asseMelhados, utiliZando
PoliGonal iii Pac, coMPreendendo
o detalhaMento de diVisas de GleBa
UND
PrinciPal, sisteMa ViÁrio, Quadras,
Áreas liVres e institucionais, lotes,
edificaÇÕes, Postes, taMPÕes coM as
resPectiVas identificaÇÕes, Guias, sarjetas,
MUROS DE ARRIMO, TALUDES, DESENHO NA
escala Variando de 1:250 a 1:100. Áreas
MediaMente ocuPadas (atÉ 50% das
Quadras), Para Áreas atÉ 3.000 M².

838,68

leVantaMento PlanialtiMÉtrico
cadastral de Área urBana ou suBurBana,
destinado a reGulariZaÇÃo fundiÁria,
Projetos ViÁrios e de infraestrutura,
urBaniZaÇÃo e asseMelhados, utiliZando
PoliGonal iii Pac, coMPreendendo
o detalhaMento de diVisas de GleBa
PrinciPal, sisteMa ViÁrio, Quadras,
M²
Áreas liVres e institucionais, lotes,
edificaÇÕes, Postes, taMPÕes coM as
resPectiVas identificaÇÕes, Guias, sarjetas,
MUROS DE ARRIMO, TALUDES, DESENHO NA
escala Variando de 1:250 a 1:100. Áreas
MediaMente ocuPadas (atÉ 50% das
Quadras), Para Áreas de 3.001 M² atÉ 10.000
M².

0,27

leVantaMento PlanialtiMÉtrico
cadastral de Área urBana ou suBurBana,
destinado a reGulariZaÇÃo fundiÁria,
Projetos ViÁrios e de infraestrutura,
urBaniZaÇÃo e asseMelhados, utiliZando
PoliGonal iii Pac, coMPreendendo
o detalhaMento de diVisas de GleBa
M²
PrinciPal, sisteMa ViÁrio, Quadras,
Áreas liVres e institucionais, lotes,
edificaÇÕes, Postes, taMPÕes coM as
resPectiVas identificaÇÕes, Guias, sarjetas,
MUROS DE ARRIMO, TALUDES, DESENHO NA
escala Variando de 1:250 a 1:100. Áreas
MediaMente ocuPadas (atÉ 50% das
Quadras), Para Áreas aciMa 1 hÁ.

0,22

TOMADA DE PREÇOS Nº 016/15
OBJETO:
contrataÇÃo de eMPresa esPecialiZada Para
iMPlantaÇÃo de PaViMentaÇÃo asfÁltica eM cBuQ, no Bairro Prado
Velho, nas ruas: francisco anacleto da fonseca, coMendador
Manoel inÁcio, stePhano rudecK, GuilherMe alfredo Kiel e Bertholdo
M. de oliVeira – secretaria MuniciPal de infraestrutura e loGÍstica
torna-se pública a homologação do procedimento licitatório em epígrafe e a
adjudicação do objeto para o proponente:
Valor
728.034,06

Valor total

728.034,06

REINALDO CARDOSO
Prefeito Municipal

V.d. hornY

EXTRATO DO CONTRATO Nº 081/2015
TOMADA DE PREÇOS 016/2015
DATA DO CONTRATO: 08 de junho de 2015
CONTRATANTE: MunicÍPio de castro – estado do ParanÁ,
coM endereÇo na PraÇa Pedro Kaled, nº 22, inscrito no cnPj/Mf nº
77.001.311/0001-08, neste ato rePresentado Pelo seu Prefeito MuniciPal
sr. reinaldo cardoso, Portador do ci/rG nº 369.982/Pr, cPf/Mf nº
005.603.839-91.
CONTRATADO: antonio Moro & cia ltda, cnPj 80.237.555/000190, localizada na rua cel. Vivida, nº 122, Vila cipa, ceP: 84.036-310– Ponta Grossa-Pr, a
seguir denominada contratada, representada pelo sr. joão Moro junior, empresário,
portador do ci/rG nº 1.318.197 ssP-Pr e no cPf/Mf nº 341.071.429-49, residente na
rua dr. antonio schwanse, 518, jardim américa – Ponta Grossa-Pr,
OBJETO: contrataÇÃo de eMPresa esPecialiZada Para
iMPlantaÇÃo de PaViMentaÇÃo asfÁltica eM cBuQ, no Bairro Prado
Velho, nas ruas: francisco anacleto da fonseca, coMendador
Manoel inÁcio, stePhano rudecK, GuilherMe alfredo Kiel e
Bertholdo M. de oliVeira – secretaria MuniciPal de infraestrutura e
loGÍstica

PRAZO: os serviços deverão ser prestados conforme as condições
estipuladas no item 8 do edital, nos locais determinados pela secretaria Municipal de obras
e serviços Públicos 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.

REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

cnPj nº
80.237.555/0001-90

castro, 08 de junho de 2015

VALOR TOTAL DOS ITENS: r$ 264.500,00 (duZentos e sessenta e
Quatro Mil e Quinhentos reais).

castro, 02 de junho de 2015.

ProPonente
ANTONIO MORO & CIA LTDA

VALOR: Pela execução dos serviços, a contratante pagará à
contratada o valor total de r$ 728.034,06 (setecentos e vinte e oito mil, trinta
e quatro reais e seis centavos), condições estas do 1º colocado, conforme art. nº 64
parágrafo 2º.
EXECUÇÃO: Prazo para execução dos serviços é de até 120 (cento e vinte)
dias corridos, contados a partir da emissão da ordem de serviços.
VIGÊNCIA: Prazo de vigência do contrato é de 240 (duzentos e quarenta)
dias a contar da sua assinatura.

REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL
CONTRATANTE
JOÃO MORO JUNIOR
ANTONIO MORO & CIA LTDA
CONTRATADA

ATOS OFICIAIS - EXECUTIVO
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fixada para a abertura dos envelopes de habilitação.

ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: o edital e demais informações
encontram-se à disposição dos interessados no setor de licitação e cadastro, sito à Praça
Pedro Kaled, nº 22, centro, no site http://castro.pr.gov.br:8080/atendenet/ e e-mail:
licitacao.castro@gmail.com

PREGÃO PRESENCIAL Nº 073/15
OBJETO: PrestaÇÃo de serViÇos de leVantaMeto
toPoGrÁfico PlanialtiMÉtrico cadastral, locaÇÕes e deMarcaÇÕes
de Áreas urBanas e rurais do MunicÍPio – recursos: liVres – sMosP.

LINCOLN CÉSAR SCHMITKE
Presidente da Comissão Municipal de Licitação

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

cnPj nº

TOTAL

V.d. hornY junior serV. de toPoG. e
15.545.656/0001-67 264.500,00
enGenh. ePP
Valor total

AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇO Nº 023/2015

264.500,00

castro, 02 de junho de 2015

OBJETO: contrataÇÃo de eMPresa de enGenharia Para a
eXecuÇÃo da oBra de reforMa do cMei Padre liVio donati - secretaria
MuniciPal de educaÇÃo.
EMISSÃO: 10/06/2015.

REINALDO CARDOSO
Prefeito Municipal

ABERTURA: 30/06/2015.
horÁrio: 14:00 horas.
VALOR MÁXIMO: r$ 151.057,60 (cento e cinquenta e um mil cinquenta e
sete reais e sessenta centavos).

AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N° 093/2015
OBJETO: locaÇÃo de iMPressoras, Multifuncionais e
fraGMentadoras de PaPel Para sereM utiliZadas Pelas secretarias
MuniciPais – recursos ordinÁrios (liVres).

PRAZO DE RECURSO AO EDITAL: 02 (dois) dias úteis antes da data
fixada para a abertura dos envelopes de habilitação.
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: o edital e demais informações
encontram-se à disposição dos interessados no setor de licitação e cadastro, sito à Praça
Pedro Kaled, nº 22, centro, no site http://castro.pr.gov.br:8080/atendenet/ e e-mail:
licitacao.castro@gmail.com

EMISSÃO: 10/06/2015
ABERTURA: 25/06/2015

LINCOLN CÉSAR SCHMITKE
Presidente da Comissão Municipal de Licitação

HORÁRIO: 14:00 HORAS
VALOR MÁXIMO: r$ 637.560,00 (seiscentos e trinta e sete mil, quinhentos
e sessenta reais).
PRAZO DE RECURSO AO EDITAL: 02 (dois) dias úteis antes da data fixada
para a abertura dos envelopes de habilitação.
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: o edital e demais informações
encontram-se à disposição dos interessados na superintendência de suprimentos, sito à
Praça Pedro Kaled, 22 – centro, fone: (42) 3906-2056 - site http://castro.pr.gov.br:8080/
atendenet/ - email: licitacao.castro@gmail.com.
castro, 10 de junho de 2015.

AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇO Nº 024/2015
OBJETO: contrataÇÃo de eMPresa de enGenharia Para a
eXecuÇÃo da oBra de reestruturaÇÃo da PraÇa da Vila oPerÁria –
secretaria MuniciPal de oBras e serViÇos PÚBlicos.
EMISSÃO: 10/06/2015.
ABERTURA: 29/06/2015.
HORÁRIO: 14:00 horas.

ANTONIO CARLOS SILVA
Pregoeiro

VALOR MÁXIMO: r$ 187.660,51 (cento e oitenta e sete mil seiscentos e
sessenta reais e cinquenta e um centavos).
PRAZO DE RECURSO AO EDITAL: 02 (dois) dias úteis antes da data
fixada para a abertura dos envelopes de habilitação.

AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇO Nº 021/2015
OBJETO: contrataÇÃo de eMPresa de enGenharia Para a
eXecuÇÃo da oBra de assentaMento de Blocos de concreto na Vila
inVernada do Matadouro - secretaria MuniciPal de infraestrutura e
loGÍstica.
EMISSÃO: 09/06/2015.
ABERTURA: 26/06/2015.
HORÁRIO: 14:00 horas.
VALOR MÁXIMO: r$ 152.426,09 (cento e cinquenta e dois mil,
quatrocentos e vinte e seis reais e nove centavos).
PRAZO DE RECURSO AO EDITAL: 02 (dois) dias úteis antes da data

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: o edital e demais informações
encontram-se à disposição dos interessados no setor de licitação e cadastro, sito à Praça
Pedro Kaled, nº 22, centro, no site http://castro.pr.gov.br:8080/atendenet/ e e-mail:
licitacao.castro@gmail.com
castro, 10 de junho de 2015.

LINCOLN CÉSAR SCHMITKE
Presidente da Comissão Municipal de Licitação
AFIXADO NO MURAL DO PAÇO MUNICIPAL PELO PERÍODO DE 10 DE
JUNHO DE 2015 A 29 DE JUNHO DE 2015.
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CONS. MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

	Art. 7º - A divisão nos 7 (sete) grupos de trabalho será por indicação do
número no crachá a ser entregue aos participantes.

EDITAL Nº 01, DE 10 DE JUNHO DE 2015.

	Art. 8º - Cada grupo de trabalho contará com:
	I - 1 (um) Facilitador, indicado pela Comissão Organizadora, com a função
de introduzir o tema, presidir os trabalhos, dinamizar as discussões, controlar o tempo e
estimular a participação de todos os membros do grupo;
	II – 1 (um) Relator, eleito pelo grupo, com a função de relatar as propostas
elencadas pelo grupo e apresentá-las por escrito para os Sistematizadores;
	III - 1 (um) Sistematizador, indicado pela Comissão Organizadora, para
sistematizar as propostas elencadas nos grupos de trabalho, para serem levadas à plenária
final.

	A Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
do Município de Castro, no uso de suas atribuições legais, que lhe confere a Lei nº
2973/2014, torna público este edital, que dispõe sobre o Regimento da VII Conferência
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, organizada sob responsabilidade da
Comissão Organizadora instituída pela Resolução nº 021/2015 - CMDCA.
VII CONFERÊNCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
REGIMENTO
CAPÍTULO I - DA NATUREZA E FINALIDADE
	Art. 1º - A VII Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
é um fórum Municipal de debates sobre a defesa dos direitos da criança e do adolescente,
como instância deliberativa e paritária, entre governo e sociedade civil, convocada pelo
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA e Prefeitura
Municipal de Castro, através da Resolução nº 020/2015. Tem por finalidade propiciar uma
reflexão em âmbito municipal visando reconhecer, valorizar e promover a ampliação da
participação da sociedade civil no controle social e no apoio institucional, para a consolidação
do princípio de prioridade absoluta, preconizado pela Constituição Federal e pelo Estatuto
da Criança e do Adolescente.
CAPÍTULO II - DOS OBJETIVOS
	Art. 2º - Objetivo Geral
Garantir a implementação da Política e do Plano Decenal dos Direitos
Humanos de Crianças e Adolescentes do Município de Castro, e o Fortalecimento dos
Conselhos dos Direitos da Criança e do Adolescente.
	Art. 3º - Objetivos Específicos:
	I - Sensibilizar e mobilizar a sociedade em geral na defesa do Estatuto da
Criança e do Adolescente;
	II - Fortalecer a participação da sociedade em geral, em especial, das crianças e
dos adolescentes, na formulação, monitoramento e avaliação da Política e do Plano Decenal
dos Direitos Humanos de Crianças e Adolescentes;
	III - Fomentar a criação e o fortalecimento dos espaços de participação de
crianças e adolescentes nos conselhos de direitos, nos serviços, nos programas e nos
projetos públicos e privados, dentre outros, destinados à infância e à adolescência;
	IV - Propor estratégias que promovam o fortalecimento dos conselhos dos
direitos da criança e do adolescente para a implementação da Política e do Plano Decenal
dos Direitos Humanos de Crianças e Adolescentes;
V - Articular os atores do Sistema de Garantia de Direitos para participarem da
elaboração, implementação, monitoramento e avaliação dos Planos Decenais dos Direitos
Humanos de Crianças e Adolescentes;
VI - Eleger e Referendar os Delegados que participarão da Assembleia Regional.
CAPÍTULO III - EIXOS TEMÁTICOS
	Art. 4º - A VII Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
terá como tema: “ POLÍTICA E PLANO DECENAL DOS DIREITOS HUMANOS DE
CRIANÇAS E ADOLESCENTES – FORTALECENDO OS CONSELHOS DOS DIREITOS
DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE”, e como eixos temáticos:
	Eixo 1: Direito à Vida e à Saúde;
	Eixo 2: Direito à Liberdade, ao Respeito e à Dignidade;
	Eixo 3: Direito à Convivência Familiar e Comunitária;
	Eixo 4: Direito à Educação, à Cultura, ao Esporte e ao Lazer;
	Eixo 5: Direito à Profissionalização e à Proteção no Trabalho;
	Eixo 6: Fortalecimento das Estruturas do Sistema de Garantia de Direitos da
Criança e do Adolescente;
	Eixo 7: Reforma Política dos Conselhos de Direitos da Criança e do
Adolescente.
	Art. 5º - Os Grupos Temáticos dos eixos de 1 a 6 terão como objetivo
aprofundar a discussão sobre cada eixo temático e perguntas geradoras, visando identificar
4 prioridades, 4 fragilidades e 4 estratégias, com base no material de apoio.
	Art. 6º - O Eixo 7 irá trabalhar com base na pergunta geradora 1: “Quais
as estratégias para garantir a Reforma Política dos Conselhos de Direitos da Criança e do
Adolescente?” Com base na pergunta geradora os participantes do eixo deverão identificar
PROPOSTAS que contribuam para garantir as autonomias política, administrativa e
financeira dos conselhos.

CAPÍTULO IV - DA REALIZAÇÃO
	Art. 9º - A VII Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
será realizada no dia 23 de junho de 2015, das 8h às 17h, no Teatro Bento Mossurunga, sito
na Praça Manoel Ribas, centro, nesta cidade de Castro – PR.
	Art. 10 - A Comissão Organizadora indicada pelo Conselho Municipal de
Direitos da Criança e do Adolescente e nomeada pela Resolução nº 021/2015 terá as
seguintes atribuições:
	I - Coordenar, de modo geral, os trabalhos da Conferência;
	II - Definir os procedimentos de credenciamento dos participantes;
	III – Elaborar o relatório final da conferência para ser encaminhado à SEDS-ER/
PG e executivo municipal.
CAPÍTULO V - DAS DESPESAS
	Art. 11 - As despesas com a realização da VII Conferência Municipal dos
Direitos da Criança e do Adolescente serão viabilizadas pela Secretaria Municipal da Família
e Desenvolvimento Social.
CAPÍTULO VI - DOS PARTICIPANTES
	Art. 12 - Poderão participar da VII Conferência Municipal dos Direitos da
Criança e do Adolescente as pessoas inscritas na condição de:
	I - Delegados – Representantes de entidades ou movimentos da sociedade
civil organizada diretamente ligados à defesa ou ao atendimento dos direitos de crianças e
de adolescentes; e representantes do Poder Executivo Municipal, indicados ao CMDCA,
mediante ofício e classificados conforme segue:
	Os Delegados Natos são conselheiros titulares e suplentes do CMDCA;
	Delegados Conselheiros Tutelares – 5 (cinco) Conselheiros Tutelares do
Município;
	Os representantes do Poder Executivo Municipal afetos à área da infância e
adolescência, sendo (02) dois delegados titulares e respectivos suplentes.
	Os equipamentos públicos com atendimento direto a crianças e adolescentes
poderão indicar dois delegados titulares e dois suplentes.
	Delegados da Sociedade Civil Organizada, sendo garantida a participação de
(02) dois delegados titulares e respectivos suplentes.
	As crianças e adolescentes poderão se inscrever como delegados
representando os equipamentos públicos e entidades de atendimento a qual frequentam,
sendo um número de (03) delegados titulares e respectivos suplentes para cada unidade.
	A escolha de crianças e adolescentes será realizada a critério de cada
equipamento ou entidade.
	Delegados do Legislativo Municipal: garantida a participação de (02) dois
delegados titulares e respectivos suplentes;
	Delegados do Sistema de Justiça: garantida a participação de (02) dois
delegados titulares e respectivos suplentes;
	Delegados trabalhadores da área da infância e adolescência: garantida a
participação de (02) dois delegados titulares e respectivos suplentes por conselho de classe
profissional e equiparados;
	Delegados da Segurança pública: garantida a participação de (02) dois
delegados titulares e respectivos suplentes;
	Delegados de Conselhos Municipais afetos à área: garantida a participação de
(02) dois delegados titulares e respectivos suplentes;
	II - Convidados – As autoridades que se fizerem presentes poderão participar
na qualidade de convidados, sem direito a voto.
	III - Observadores – Poderão se inscrever, na qualidade de observadores,
membros das associações civis e comunitárias, instituições públicas e privadas, entidades de
classe, entidades de representação estudantil, membros da sociedade civil interessados em
discutir a política municipal dos direitos da criança e do adolescente de Castro, residentes
no município ou fora dele, sem direito a voto.
	Art. 13 - As inscrições dos delegados previstos no Inciso I deverão ser
realizadas através do site www.castro.pr.gov.br no período de 10 a 21 de junho de 2015,
ou na sede dos Conselhos Municipais, no horário das 13h às 17 horas, sito na Rua Renato
Menarim, s/n – Bairro Morada do Sol, telefone (42) 3906-2160, mediante ofício com
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indicação do órgão ou entidade a qual representa.
§ 1º - Para os convidados e observadores, o credenciamento será realizado na
conferência no horário previsto das 8 às 9 horas.
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será colocado em votação.
§ 4º iniciado o regime de votação, não será permitida a proposição de questões
de ordem.
art. 24 - após a leitura e aprovação das propostas, estratégias e fragilidades
pelos grupos de trabalho, será aberto espaço para apreciação e votação de moções,
seguindo os mesmos critérios do artigo 25 deste regimento.

caPÍtulo Vii - das MoÇÕes
art. 14 - as Moções deverão ser encaminhadas em formulário próprio,
disponibilizado no local da conferência pela comissão organizadora.
§ 1º - as moções podem ou não dizer respeito a assuntos referentes à política
da criança e do adolescente, terão caráter de repúdio, indignação, apoio, congratulação ou
recomendação e serão submetidas à Plenária final para apreciação e aprovação ou rejeição.
§ 2º - cada Moção deverá ser assinada por no minimo 20% (vinte por cento)
dos delegados presentes na conferência e entregues à comissão organizadora até às 15
horas.

art. 25 - as votações serão feitas por contraste, com o crachá fornecido aos
delegados no ato do credenciamento; e, em caso de dúvida, por contagem dos crachás,
sendo aprovadas por maioria simples.
art. 26 - a consolidação das propostas aprovados e elaboração do relatório
final do evento será de responsabilidade da comissão organizadora.
caPÍtulo X - das disPosiÇÕes finais

caPÍtulo Viii - do funcionaMento

art. 27 - será fornecido certificado aos participantes da Vii conferência
Municipal dos direitos da criança e do adolescente.

art. 15 - fará parte da Vii conferência Municipal o credenciamento, abertura
oficial, apresentação cultural, leitura e aprovação do regimento interno, apresentação do
cMdca, palestra magna, trabalho dos grupos temáticos, eleição e referendo dos delegados
para participarem da assembleia regional na cidade de Ponta Grossa e plenária final.

art. 28 - os casos omissos neste regimento interno serão apreciados pela
comissão organizadora e submetidos à aprovação da Plenária.
castro, 10 de junho de 2015.

art. 16 - a palestra terá a colaboração de um coordenador de Mesa, indicado
pela comissão organizadora, que ficará responsável por controlar o uso do tempo e
organizar as perguntas formuladas pela plenária.

DAMISA MARTINS GOMES
Presidente do Conselho Municipal dos Direitos
da Criança e do Adolescente - CMDCA

art. 17 - as intervenções dos participantes poderão ser feitas oralmente com
duração de até 2 minutos ou apresentadas por escrito e encaminhadas ao coordenador da
Mesa.
art. 18 - as deliberações da Vii conferência Municipal dos direitos da criança
e do adolescente irão compor o relatório final do evento, que será encaminhado para as
instâncias Municipal e estadual.

Poder leGislatiVo
seÇÃo i - eleiÇÃo dos deleGados Para a asseMBlÉia reGional
art. 19 - a eleição dos delegados que irão participar da assembleia regional
dos direitos da criança e do adolescente na cidade de Ponta Grossa será realizada
conforme divisão de vagas do cedca/Pr, totalizando 14 delegados, distribuídas conforme
segue:
Gov. não Gov adolesc cons. tutelar trabal. Quilombola sistema justiça TOTAL
2vagas 2 vagas

2 vagas

2 vagas

2 vagas

1 vagas

3 vagas

PORTARIA N° 45 /2015
o Presidente da câmara Municipal de castro, estado do Paraná, no uso de
suas atribuições legais,
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resolVe:art. 20 - a eleição dos delegados titulares e suplentes para a assembleia
regional será realizada em grupos, por segmento conforme a disposição de vagas e
referendada na Plenária final.
§ 1º - cada segmento contará com um relator, eleito pelo grupo, que
se encarregará da elaboração da ata do processo de eleição, devendo entregá-la para a
comissão organizadora;
§ 2º - caso não haja consenso nos grupos, os participantes candidatos serão
eleitos pelos delegados da conferência Municipal na Plenária final.
Parágrafo Único – havendo ausência do delegado titular eleito no momento
do referendo, este será automaticamente substituído pelo suplente.

retificar a Portaria nº 43/2015, onde se lê:...... pelo período de 15/09/2015
a 15/12/2015, leia-se pelo período de 15/09/2015 a 13/12/2015.
Gabinete da Presidência, em 10 de junho de 2015.

Gerson Sutil
Presidente

art. 21 - a etapa Municipal elegerá um suplente para cada delegado, observada
a paridade e a representação dos segmentos.
Parágrafo Único - o suplente somente participará da assembleia regional dos
direitos da criança e do adolescente na ausência do respectivo titular.
PORTARIA Nº 46/2015
caPÍtulo iX - da PlenÁria final

o Presidente da câmara Municipal de castro, no uso de suas atribuições
legais,

art. 22 - a mesa da plenária final será composta por dois representantes da
comissão organizadora, conselheiros de direitos e, por 2 (dois) adolescentes.
art. 23 - o relator de cada grupo de trabalho procederá à leitura das
prioridades, estratégias e fragilidades sistematizadas no respectivo grupo, por produtos,
sendo que a plenária poderá apresentar destaques, no seu decorrer, para votação em
separado.
§ 1º são consideradas automaticamente aprovadas as propostas, estratégias e
fragilidades que não tiverem destaques.
§ 2º os destaques serão debatidos e votados após a leitura de cada conjunto
de propostas, estratégias e fragilidades por produtos.
§ 3º Para cada destaque, o solicitante terá no máximo dois minutos para
apresentação e, havendo discordância, abrir-se-ão inscrições para uma manifestação
contrária e uma a favor, pelo tempo máximo de dois minutos cada uma, quando o destaque

resolVe:ProrroGar a licença concedida à funcionária Grazielle Gomes da silva,
matrícula 67-1, conforme artigo 80, § 1º e §2º da lei complementar nº 13/2007, licença
por motivo de doença em pessoa da família, pelo prazo de 30 dias, a contar de 04 de junho
de 2015.
Gabinete da Presidência, em 11 de junho de 2015.

Gerson Sutil
Presidente
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PORTARIA N° 47/2015
	O Presidente da Câmara Municipal de Castro, Estado do Paraná,
no uso de suas atribuições legais,
RESOLVE:
	NOMEAR os servidores – Flavio José Domingues, matrícula 71-1
– Presidente; Carla Rosana Moreira Schmeguel, matrícula 04-1 – Membro
e Bruno Eduardo de Oliveira, matrícula 36-1-Membro, para comporem a
Comissão Interna de Segurança e Qualidade .
Gabinete da Presidência, em 09 de junho de 2015.

Gerson Sutil
Presidente

PORTARIA N° 48/2015
	O Presidente da Câmara Municipal de Castro, Estado do Paraná,
no uso de suas atribuições legais;
RESOLVE:	CONCEDER à servidora CARLA ROSANA SCHMEGEL,
matrícula 04-1, Gratificação de Função de 20% ante o disposto no Anexo II da
Resolução n° 02/2013, com efeitos a partir da presente data.
Gabinete da Presidência, em 10 de junho de 2015.

Gerson Sutil
Presidente
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