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GoVerno na diretoria MuniciPal de cultura.

LEIS

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.
LEI N° 3106/2015
súmula:
Prevê a proibição de plantas da
espécie euphorbia millii nas áreas públicas do
município.

art. 5º - esta lei entrarÁ eM ViGor na data de sua PuBlicaÇÃo,
reVoGadas as disPosiÇÕes eM contrÁrio.
edifÍcio da Prefeitura MuniciPal de castro, eM 19 de junho
de 2015.

a cÂMara MuniciPal de castro decretou e eu, Prefeito MuniciPal
sanciono esta lei:
art. 1º. fica proibido o cultivo de plantas da espécie euphorbia millii (coroade-cristo) nas áreas públicas e passeios do município.

REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

art. 2°. esta lei entrará em vigor trinta dias após sua publicação.
edifício da Prefeitura Municipal de castro, em 19 de junho de 2015.
LEI N° 3108/2015
denomina rua localizada no jardim são Miguel, na
cidade de castro.

REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

a cÂMara MuniciPal de castro decretou e eu, Prefeito MuniciPal
sanciono esta lei:
art. 1º. dá o nome de emilia de oliveira da silva à rua “B”, localizada no jardim
são Miguel, na cidade de castro.

LEI Nº 3107/2015
sÚMula: “ autoriZa o Poder eXecutiVo
MuniciPal aBrir crÉdito adicional
esPecial
no Valor de r$ 18.100,00
(deZoito Mil e ceM 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$ 18.100,00 (deZoito
Mil e ceM reais), e aProPriado na seGuinte dotaÇÃo orÇaMentÁria:
21 – secretaria MuniciPal de GoVerno
21.006 – diretoria MuniciPal de cultura
13.392.0019.1011 – infraestrutura e aPoio loGÍstico aos esPaÇos
CULTURAIS
4.4.90.52.00.00 – eQuiPaMentos e Material PerManente
00000 – recursos ordinarios(liV) – eXerc. corrente
r$
18.100,00
total

do

crÉdito

esPecial

r$

18.100,00

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:
21 – secretaria MuniciPal de GoVerno
21.006 – diretoria MuniciPal de cultura
13.392.0019.1011 – infraestrutura e aPoio loGÍstico aos esPaÇos
CULTURAIS
3.3.90.30.00.00 – Material de consuMo
00000 – recursos ordinarios(liV) – eXerc. corrente
r$
18.100,00
total

da reduÇÃo

r$

18.100,00

art. 3º – a inclusÃo da natureZa de desPesa 4.4.90.52.00.00 –
eQuiPaMentos e Material PerManente, deVe-se ao fato de nÃo estar
PreVisto na dotaÇÃo orÇaMentÁria da secretaria MuniciPal de

art. 2°. esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
edifício da Prefeitura Municipal de castro, em 19 de junho de 2015.

REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

LEI N° 3109/2015
súmula: nomina rua na Vila rio Branco, nesta
cidade.
a cÂMara MuniciPal de castro decretou e eu, Prefeito MuniciPal
sanciono esta lei:
art. 1º. denominar-se-á rua angelina Beatriz da silva de lima, a rua, hoje,
denominada Projetada, na Vila rio Branco, nesta cidade
art. 2°. esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
edifício da Prefeitura Municipal de castro, em 19 de junho de 2015.

REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL
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EDITAIS

DECRETOS

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 140/2015

DECRETO Nº 480/2015

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

o Prefeito MuniciPal de castro, estado do ParanÁ, no uso de
suas atribuições, considerando aprovação em concurso Público nº 02/2011, classificação
17° lugar, no cargo de agente fiscal, o disposto no Plano de carreira, cargos e salários,
resolve:

conVoca

art. 1º - noMear sonia catarina ostheiMer, portadora do cPf/Mf n°
015.596.779-70 e ci/rG n° 5.280.687-9, para o cargo de agente fiscal, com carga horária
de quarenta horas semanais, lotando-a na secretaria Municipal de fazenda

NOME

CARGO

classificaÇÃo

Mônica soares Bueno

técnico cultural - literatura

04ª

candidato(s) aprovado(s) no concurso Público – edital nº 03/2012 – a
comparecer até o dia 03 de julho 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.

art. 2º - este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.
edifício da Prefeitura Municipal de castro, 19 de junho de 2015.

REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

departamento de recursos humanos, 18 de junho de 2015.

DECRETO Nº 481/2015

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

o Prefeito MuniciPal de castro, estado do ParanÁ, no uso de
suas atribuições, considerando aprovação em concurso Público nº 02/2012, classificação
03° lugar, no cargo de Preparador de alimentos, o disposto no Plano de carreira, cargos e
salários, resolve:
art. 1º - noMear adriele renata dos santos, portadora do cPf/Mf
n° 084.757.949-20 e ci/rG n° 12.943.194-6, para o cargo de Preparador de alimentos, com
carga horária de quarenta horas semanais, lotando-a na secretaria Municipal de educação.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 141/2015
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 esporte
do município, observado o disposto no artigo 22, parágrafo único, inciso iV, da lei
responsabilidade fiscal,
conVoca

art. 2º - este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.
edifício da Prefeitura Municipal de castro, 19 de junho de 2015.

REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

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 03 de julho 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, 18 de junho de 2015.

DECRETO Nº 482/2015
o Prefeito MuniciPal de castro, estado do ParanÁ, no uso de
suas atribuições, considerando aprovação em concurso Público nº 02/2011, classificação
117° lugar, no cargo de auxiliar de serviços, o disposto no Plano de carreira, cargos e
salários, resolve:
art. 1º - noMear anadir raMos santos, portadora do cPf/Mf n°
945.639.189-20 e ci/rG n° 6.151.121-0, 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, 19 de junho de 2015.

MARCOS ROBERTO PUSCH BERTOLINI
RG 4.131.013-8 – CPF 722.099.689-68
Secretário Municipal de Gestão Pública
REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL
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da silVa Machada, Matrícula nº 18988-1 lotada na secretaria Municipal de saúde, no
período de 06 de julho de 2015 a 05 de agosto de 2015.
DECRETO Nº 483/2015
o Prefeito MuniciPal de castro, estado do ParanÁ, no uso de
suas atribuições, considerando o Memorando nº 232/2015, resolve:

art. 2° esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
edifício da Prefeitura Municipal de castro, 19 de junho de 2015.

art. 1º cessar voluntária e definitivamente, a partir de 01 de fevereiro de
2013, as atividades da escola rural Municipal do campo do lageado - ensino fundamental.
art. 2º este decreto entra em vigor nesta data, revogadas as disposições em
contrário.

REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

edifício da Prefeitura Municipal de castro, 19 de junho de 2015.

PORTARIA Nº 588/2015
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:

DECRETO 484/2015
o Prefeito MuniciPal de castro, estado do ParanÁ, no uso de
suas atribuições legais, resolve:
art. 1º – eXonerar, Gisele Maria silVa aVila, rG 3565454-2, cPf
547481359-72, do cargo de diretora Municipal de cultura, simbologia cc2.
art. 2º – este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.
edifício da Prefeitura Municipal de castro, em 19 de junho de 2015.

REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

Portarias

PORTARIA Nº 586/2015
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 Karen
aParecida freitas de oliVeira, Matrícula nº 28835-0 lotada na secretaria Municipal
de saúde, no período de 06 de julho de 2015 a 05 de agosto 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
fevereiro/2015, como a seguir se descreve:
classe P2 101
anGela cristina da silVa lara

510963-0

art. 2° esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
edifício da Prefeitura Municipal de castro, 19 de junho de 2015.

REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

PORTARIA Nº 589/2015
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
fevereiro/2015, como a seguir se descreve:
classe P2 101
eliane KreMer chotti

470791-0

art. 2° esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
edifício da Prefeitura Municipal de castro, 19 de junho de 2015.

edifício da Prefeitura Municipal de castro, 19 de junho de 2015.

REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

PORTARIA Nº 590/2015
PORTARIA Nº 587/2015
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 roseMira

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
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fevereiro/2015, como a seguir se descreve:
classe P2 101
lucia nara silVa carneiro de liMa

209813-0
AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO

art. 2° esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
edifício da Prefeitura Municipal de castro, 19 de junho de 2015.

PREGÃO PRESENCIAL N° 099/2015
OBJETO: PrestaÇÃo de serViÇos esPecialiZados Para MediÇÃo
e aValiZaÇÃo de ruÍdos eXternos eM Área haBitada e entorno de
fontes causadoras de ruÍdos – recursos: taXas – eXercÍcio Poder de
PolÍcia – secretaria MuniciPal de faZenda.
EMISSÃO: 18/06/2015

REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

ABERTURA: 06/07/2015
HORÁRIO: 09:00 HORAS

PORTARIA Nº 591/2015

VALOR MÁXIMO: r$ 20.000,00 (vinte mil reais).

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
fevereiro/2015, como a seguir se descreve:
classe P1 101
solanGe teiXeira de freitas

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, 18 de junho de 2015.

595900-0

art. 2° esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
edifício da Prefeitura Municipal de castro, 19 de junho de 2015.
LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA
Pregoeiro

REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

suPerintendÊncia de suPriMentos e licitaÇÃo

AFIXADO NO MURAL DO PAÇO MUNICIPAL PELO PERÍODO DE 18 DE
JUNHO DE 2015 ATÉ 07 DE JULHO DE 2015.

AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N° 100/2015

AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N° 097/2015
OBJETO: aQuisiÇÃo de GÊneros aliMentÍcios para a guarnição do
corpo de bombeiros – recursos: funrebom – secretaria MuniciPal de GoVerno.
EMISSÃO: 18/06/2015
ABERTURA: 03/07/2015
HORÁRIO: 14:00 horas
VALOR MÁXIMO: r$ 12.583,86 (doze mil, quinhentos e oitenta e três reais
e oitenta e seis centavos).
PRAZO DE RECURSO AO EDITAL: 02 (dois) dias úteis antes da data fixada
para a abertura dos envelopes de habilitação.

OBJETO: aQuisiÇÃo de MoBiliÁrios Para a BiBlioteca MuniciPal
Bernardo litZinGer – recursos ordinÁrios liVres - secretaria MuniciPal
de GoVerno.
EMISSÃO: 18/06/2015
ABERTURA: 07/07/2015
HORÁRIO: 09:00 HORAS
VALOR MÁXIMO: r$ 18.051,00 (dezoito mil e cinquenta e um 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, 18 de junho de 2015.

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.

LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA
Pregoeiro
MÁRIO FRANCISCO MIRANDA
Pregoeiro

AFIXADO NO MURAL DO PAÇO MUNICIPAL PELO PERÍODO DE 18 DE
JUNHO DE 2015 ATÉ 07 DE JULHO DE 2015.
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AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N° 095/2015
OBJETO: serViÇos de recaPe e VulcaniZaÇÃo de Pneus Para
VeÍculos e eQuiPaMentos da frota MuniciPal – recursos liVres.
EMISSÃO: 18/06/2015
ABERTURA: 02/07/2015
HORÁRIO: 09:00 HORAS
VALOR MÁXIMO: r$ 413.790,00 (Quatrocentos e treze mil, setecentos e
noventa 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.

MÁRIO FRANCISCO MIRANDA
Pregoeiro

AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N° 096/2015
OBJETO: aQuisiÇÃo Gerador de enerGia Para o setor de
ePideMioloGia – recursos: ViGilÂncia eM saÚde - secretaria MuniciPal
de saÚde.
EMISSÃO: 18/06/2015
ABERTURA: 03/07/2015
HORÁRIO: 09:00 HORAS
VALOR MÁXIMO: r$ 6.490,00 (seis mil, quatrocentos e noventa 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.

MÁRIO FRANCISCO MIRANDA
Pregoeiro
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