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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.

EDITAIS

art. 3º - este decreto entrarÁ eM ViGor na data de sua
PuBlicaÇÃo, reVoGadas as disPosiÇÕes eM contrÁrio.
edifÍcio da Prefeitura MuniciPal de castro, eM 29 de junho

Concurso Edital nº 02/2011

de 2015.

Cargo: Agente Municipal de Trânsito
Edital de Colocação ao Final da Lista de Aprovados
o Prefeito MuniciPal de castro, estado do ParanÁ, no uso de
suas atribuições, torna público a relação dos candidatos que passaram ao final da lista, do
edital de concurso Público nº 02/2011.
classificação nova colocação
03ª

REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

nome

25ª

Valéria flugel da luz

10ª

26ª

carina aparecida tabor

19ª

27ª

jaqueline felix da s. lima

DECRETO Nº 507/2015
o Prefeito MuniciPal de castro, estado do ParanÁ, no uso de
suas atribuições, resolve:

edifício da Prefeitura Municipal de castro, 24 de junho de 2015.
registre-se, publique-se e cumpra-se.

art. 1º eXonerar, araci loBo alMeida, portadora da ci/rG nº
8.571.683-2/Pr e cPf nº 464.560.909-20, do cargo em comissão de chefe do setor
de atendimento especializado – cc6, lotada na secretaria Municipal da família e
desenvolvimento social.

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, em 29 de junho de 2015.

DECRETOS

REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO Nº 506/2015

DECRETO Nº 508/2015

suMula: aBre crÉdito adicional
suPleMentar no Valor de r$ 249.642,00
(duZentos e Quarenta e noVe Mil,
seiscentos e Quarenta e dois 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,

art. 1º noMear, Marcia Maria correa Machado, portadora do cPf
nº 022.656.639-05 e do ci/rG nº 008.466-0/Pr, para o cargo em comissão de chefe do
setor de atendimento especializado – cc6, 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.

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$ 249.642,00 (duZentos e Quarenta e noVe
Mil, seiscentos e Quarenta e dois reais), Para reforÇo 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
4.4.90.51.00.00 – oBras e instalaÇÕes
00000 – recursos ordinarios(liV) – eXercÍcios anteriores
r$
249.642,00
total da suPleMentaÇÃo

o Prefeito MuniciPal de castro, estado do ParanÁ, no uso de
suas atribuições, resolve:

r$

edifício da Prefeitura Municipal de castro, em 29 de junho de 2015.

REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

249.642,00
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Portarias

PORTARIA Nº 632/2015
PORTARIA Nº 629/2015
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 P3 101
adriana aParecida canha

21156-1

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 P3 100
anGela Maria Priotto santos

470481-0

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

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

edifício da Prefeitura Municipal de castro, 29 de junho de 2015.

edifício da Prefeitura Municipal de castro, 29 de junho de 2015.
REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

PORTARIA Nº 633/2015

PORTARIA Nº 630/2015
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 P3 101
adriane aParecida carneiro de jesus

22993-1

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

o Prefeito MuniciPal de castro, estado do ParanÁ, no uso de
suas atribuições, considerando o contido no requerimento do sr. renato cardoso caetano
referente ao Processo administrativo instaurado pela portaria n.º 477/2015, resguardado
do direito à ampla defesa e ao contraditório, resolve:
art. 1º. ProrroGar o Processo administrativo disciplinar instaurado pela
portaria 477/2015, a que responde a empresa PlasMedic coMÉrcio de Materiais
Para uso MÉdico e laBoratorial ltda., cnPj nº 09.200.303/0001-222, pelo
prazo de 30 (trinta) dias.
art. 2º. esta Portaria entrará em vigor nesta data, revogadas as disposições em
contrário
edifício da Prefeitura Municipal de castro - Pr, em 29 de junho de 2015.

edifício da Prefeitura Municipal de castro, 29 de junho de 2015.
REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL
[

suPerintendÊncia de suPriMentos e licitaÇÃo

PORTARIA Nº 631/2015
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 P3 101
andrea KachinsKi BenÇal

ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 083/15

17809-1

art. 2° esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
edifício da Prefeitura Municipal de castro, 29 de junho de 2015.

OBJETO: aQuisiÇÃo de Materiais e eQuiPaMentos Para a Guarda
MuniciPal e aGentes de trÂnsito – recursos: liVres e GerenciaMento de
trÂnsito.
torna-se pública a homologação do procedimento licitatório em epígrafe e a
adjudicação do objeto para o proponente:
ProPonente

REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

cnPj nº

TOTAL
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defencer coM.ercio de eQuiP. de
seGuranÇa ltda-Me
09.215.908/0001-97 61.887,50
itens: 01,02,03,4,05,06,07,08,09,10,11,12,
13,14,15,16,17,18,19,20.
VALOR

61.887,50

castro, 24 de junho de 2015

3

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE Nº 037/2015
DATA: 19 de junho de 2015.
OBJETO: realiZaÇÃo da 1º etaPa da coPa leste Paranaense de
Velocross nos dias 20 e 21 de junho de 2015.
CONTRATADO: jeVerson caMiloti.

REINALDO CARDOSO
Prefeito Municipal

VALOR: r$ 6.000,00 (seis Mil reais).
RATIFICADO PELO PREFEITO MUNICIPAL SR. REINALDO CARDOSO EM
26/06/2015.

AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

TOMADA DE PREÇO Nº 029/2015
OBJETO: elaBoraÇÃo e eXecuÇÃo de concurso PÚBlico
Para os carGos de Professor de ensino fundaMental e Professor de
educaÇÃo fÍsica, dos anos iniciais e educaÇÃo infantil - secretaria
MuniciPal de educaÇÃo.
EMISSÃO: 26/06/2015.
ABERTURA: 31/07/2015.
HORÁRIO: 14:00 horas.
VALOR MÁXIMO: r$ 15.400,00 (quinze mil e quatrocentos reais)
PRAZO DE RECURSO AO EDITAL: 02 (dois) dias úteis antes da data fixada
para a abertura dos envelopes de habilitação.

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE Nº 038/2015
DATA: 25 de junho de 2015.
OBJETO: locaÇÃo de ferraMenta de PesQuisas, consolidaÇÕes
e coMParaÇÃo de PreÇos Praticados Pela adMinistraÇÃo PÚBlica.
CONTRATADO: nP caPacitaÇÃo e soluÇÕes tecnolÓGicas.
VALOR: r$ 7.990,00 (sete Mil, noVecentos e noVenta reais).
RATIFICADO PELO PREFEITO MUNICIPAL SR. REINALDO CARDOSO EM
26/06/2015.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

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

secretaria Mun da faMilia e desenVolViMento social
LINCOLN CÉSAR SCHMITKE
Presidente da Comissão Municipal de Licitação

AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO

RESOLUÇÃO N° 004/2015

TOMADA DE PREÇO Nº 030/2015

a secretÁria MuniciPal da faMÍlia e desenVolViMento social,
do MunicÍPio de castro, estado do ParanÁ, no uso de suas atribuições, resolve:

OBJETO: contrataÇÃo de eMPresa de enGenharia Para a
eXecuÇÃo da oBra de reforMa da escola MuniciPal jardiM Bela Vista.
EMISSÃO: 26/06/2015.

art. 1º- desiGnar a comissão Permanente, abaixo relacionada, para
recebimento da documentação de titulação dos professores que fazem jus ao avanço
diagonal lotados nesta secretaria Municipal.

ABERTURA: 16/07/2015.
HORÁRIO: 14:00 horas.
VALOR MÁXIMO: r$ 408.473,73 (quatrocentos e oito mil quatrocentos e
setenta e três reais e setenta e três centavos).
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
castro, 26 de junho de 2015.

LINCOLN CÉSAR SCHMITKE
Presidente da Comissão Municipal de Licitação
AFIXADO NO MURAL DO PAÇO MUNICIPAL PELO PERÍODO DE 26 DE
JUNHO DE 2015 A 16 DE JULHO DE 2015.

- cristiane jarosz santos;
- erika Kakimoto;
- fabiane de almeida de Melo Mariano;
- jovani ruppel;
- neuzi terezinha Michalski ribas de souza;
- rosilda de oliveira;
- rosilda lopes de Moura.
art. 2º. esta resolução entra em vigor a partir desta data, revogando a
resolução nº 008 de 14/03/2014.
castro, 26 de junho de 2015.

Damisa Martins Gomes
Secretária Municipal da Família
e do Desenvolvimento Social
Decreto 795/2014
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CONS MUN DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

EDITAL Nº 004/2015
	A COMISSÃO ESPECIAL ELEITORAL, no uso de suas atribuições legais,
em consonância com as Resoluções 11/2015, 14/2015, 19/2015 e 22/2015 do Conselho
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Castro, resolve, tornar público o
gabarito provisório da prova de conhecimentos:
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Portanto, os candidatos interessados poderão interpor recurso do gabarito
provisório até o dia 1º de julho de 2015, devendo esse recurso ser formulado por escrito e
entregue na Sede dos Conselhos Municipais, sito à Rua Renato Menarim, s/n, Morada do Sol
(Centro de Convivência Padre Lívio Donati), das 13 horas às 17 horas.
	Sede dos Conselhos Municipais, 29 de junho de 2015.
BRUNA TAIZE DE MENDONÇA
PRESIDENTE DA COMISSÃO ESPECIAL ELEITORAL

PODER LEGISLATIVO

PORTARIA Nº 50/2015
	O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CASTRO, ESTADO
DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais, considerando as disposições da Lei
Complementar nº 13/2007, e ainda o disposto no Decreto nº 989/2010, resolve:
	Art. 1º - HOMOLOGAR o resultado final do Estágio Probatório, conforme
conclusão obtida no processo da servidora abaixo relacionada:
SERVIDORA	
CECILIA FIEREK

MATRÍCULA	
41-1		

PER. DE EST. PROB.	CONCEITO	
28/06/2012 a 28/06/2015	APTA

	Art. 2º - DECLARAR ESTÁVEL, por aprovação no Estágio Probatório a
servidora referida no artigo 1º desta Portaria.
	Art. 3º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
Gabinete da Presidência, em 29 de Junho de 2.015.

(a) Gerson Sutil
Presidente
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