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DECRETOS
DECRETO Nº 1034/2015

DECRETO Nº 1031/2015
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 a
funcionária silMara de fatiMa Monteiro, matrícula 782912-0, segundo o cargo cuja
simbologia relaciona, no percentual de 17% (dezessete 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.
art. 2º – este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.
edifício da Prefeitura Municipal de castro, em 30 de novembro de 2015.

REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO Nº 1032/2015
o Prefeito MuniciPal de castro, estado do ParanÁ, no uso de
suas atribuições, resolve:
art. 1º – eXonerar, a pedido, elisanGela Moreira corea, portadora
do cPf/Mf n° 052.300.819-88 e ci/rG n° 7.178.568-8, do cargo de Preparador de
alimentos, com carga horária de quarenta horas semanais lotada na secretaria Municipal de
da família e desenvolvimento social, a partir de 01 de dezembro de 2015.
art. 2º - este decreto 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 aprovação em concurso Público nº 01/2015, classificação
01° lugar, no cargo de Professor – educação física, o disposto no Plano de carreira, cargos
e salários, resolve:
art. 1º - noMear Patricia dos santos, portadora do cPf/Mf n°
053.220.759-92 e ci/rG n° 8.080.988-3, para o cargo de Professor – educação física, com
carga horária de vinte 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, 30 de novembro de 2015.

REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO Nº 1035/2015
o Prefeito MuniciPal de castro, estado do ParanÁ, no uso de
suas atribuições, considerando aprovação em concurso Público nº 03/2012, classificação
03° lugar, no cargo de operador de equipamentos Pesados, o disposto no Plano de
carreira, cargos e salários, resolve:
art. 1º - noMear edivan Pinto, portador do cPf/Mf n° 017.998.809-31
e ci/rG n° 7.172.364-0, para o cargo de operador de equipamentos Pesados, com carga
horária de quarenta horas semanais, lotando-o na secretaria Municipal de infraestrutura e
logística.
art. 2º - este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.
edifício da Prefeitura Municipal de castro, 30 de novembro de 2015.

edifício da Prefeitura Municipal de castro, em 30 de novembro de 2015.
REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL
REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL
DECRETO Nº 1036/2015
DECRETO Nº 1033/2015
o Prefeito MuniciPal de castro, estado do ParanÁ, no uso de
suas atribuições, considerando aprovação em concurso Público nº 02/2014, classificação
09° lugar, no cargo de assistente social, o disposto no Plano de carreira, cargos e salários,
resolve:
art. 1º - noMear teresa cristina ianK, portadora do cPf/Mf n°
772.787.989-49 e ci/rG n° 4.603.106-7, para o cargo de assistente social, com carga
horária de quarenta horas semanais, lotando-a 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.

o Prefeito MuniciPal de castro, estado do ParanÁ, no uso de
suas atribuições, considerando aprovação em concurso Público nº 02/2015, classificação
08° lugar, no cargo de orientador social, o disposto no Plano de carreira, cargos e salários,
resolve:
art. 1º - noMear vanessa torriani, portadora do cPf/Mf n°
051.558.989-60 e ci/rG n° 7.535.258-1, para o cargo de orientador social, com carga
horária de quarenta horas semanais, lotando-a 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, 30 de novembro de 2015.

edifício da Prefeitura Municipal de castro, 30 de novembro de 2015.

REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

ATOS OFICIAIS - EXECUTIVO
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art. 3º - este decreto entrarÁ eM viGor na data de sua
PublicaÇÃo, revoGadas as disPosiÇÕes eM contrÁrio.

DECRETO Nº 1037/2015
o Prefeito MuniciPal de castro, estado do ParanÁ, no uso de
suas atribuições, considerando aprovação em concurso Público nº 02/2015, classificação
03° lugar, no cargo de orientador social, o disposto no Plano de carreira, cargos e salários,
resolve:

edifÍcio da Prefeitura MuniciPal de castro, eM 30 de
noveMbro de 2015.

art. 1º - noMear suelY aParecida de Paula becK, portadora do
cPf/Mf n° 046.968.999-42 e ci/rG n° 9.295.118-9, para o cargo de cuidador social, com
carga horária de quarenta horas semanais, lotando-a 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.

DECRETO Nº 1040/2015

edifício da Prefeitura Municipal de castro, 30 de novembro de 2015.

suMula: abre
crÉdito adicional
suPleMentar no valor de r$ 25.542,55
(vinte e cinco Mil, QuinHentos e
Quarenta e dois reais e cinQuenta
e cinco centavos).

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,

DECRETO Nº 1038/2015

d e c r e t a:

o Prefeito MuniciPal de castro, estado do ParanÁ, no uso de
suas atribuições, considerando aprovação em concurso Público nº 02/2011, classificação
137° lugar, no cargo de auxiliar de serviços, o disposto no Plano de carreira, cargos e
salários, resolve:
art. 1º - noMear anGelica aParecida dos santos, portadora do
cPf/Mf n° 076.649.009-21 e ci/rG n° 10.793.570-3, 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.

‘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$ 25.542,55 (vinte e cinco Mil, QuinHentos
e Quarenta e dois reais e cinQuenta e cinco centavos), Para reforÇo
na seGuinte dotaÇÃo orÇaMentÁria:
10 – secretaria MuniciPal de educaÇÃo
10.002 – suPerintendÊncia de educaÇÃo
12.361.0027.1015 – infraestrutura e aPoio loGÍstico À rede escolar de
educ. fundaMental
3.3.90.30.00.00 – Material de consuMo
00104 – deMais iMPostos vinc. educaÇÃo – eXercÍcios anteriores
r$
25.542,55

edifício da Prefeitura Municipal de castro, 30 de novembro de 2015.
total da suPleMentaÇÃo

r$

25.542,55

art. 2º - Para cobertura do crÉdito adicional suPleMentar,
de conforMidade coM o art.1º deste decreto, serÁ utiliZado o
suPeravit financeiro - recursos vinculados do eXercÍcio de 2014,
relativo aos deMais iMPostos vinc. educaÇÃo(25%).

REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

art. 3º - este decreto entrarÁ eM viGor na data de sua
PublicaÇÃo, revoGadas as disPosiÇÕes eM contrÁrio.
DECRETO Nº 1039/2015
suMula: abre
crÉdito adicional
suPleMentar no valor de r$ 9.122,98
(nove Mil, cento e vinte e dois reais e
noventa e oito centavos).
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,

edifÍcio da Prefeitura MuniciPal de castro, eM 30 de
noveMbro de 2015.

REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

d e c r e t a:
DECRETO Nº 1041/2015
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$ 9.122,98 (nove Mil, cento e vinte e dois
reais e noventa e oito centavos), Para reforÇo na seGuinte dotaÇÃo
orÇaMentÁria:
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 instaÇÕes
00103 – 5% sobre as transf. constitucionais – eXercÍcios anteriores
r$
9.122,98

o Prefeito MuniciPal de castro, estado do ParanÁ, no uso de
suas atribuições, considerando aprovação em concurso Público nº 02/2015, classificação
03° lugar, no cargo de Motorista – categoria b – M3-000, o disposto no Plano de carreira,
cargos e salários, resolve:
art. 1º - noMear isMael babi, portador do cPf/Mf n° 213.749.539-20
e ci/rG n° 1.070.805-2, para o cargo de Motorista – categoria b – M3-000, com carga
horária de quarenta horas semanais, lotando-o 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, 30 de novembro de 2015.

total da suPleMentaÇÃo

r$

9.122,98

art. 2º - Para cobertura do crÉdito adicional suPleMentar,
de conforMidade coM o art.1º deste decreto, serÁ utiliZado o
suPeravit financeiro - recursos vinculados do eXercÍcio de 2014,
relativo aos 5% sobre as transf. constitucionais.

REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

ATOS OFICIAIS - EXECUTIVO
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e ci/rG n° 7.326.238-0, para o cargo de Motorista – categoria c – M3-000, com carga
horária de quarenta horas semanais, lotando-o na secretaria Municipal de saúde.
DECRETO Nº 1042/2015
o Prefeito MuniciPal de castro, estado do ParanÁ, no uso de
suas atribuições, considerando aprovação em concurso Público nº 02/2015, classificação
04° lugar, no cargo de Motorista – categoria b – M3-000, o disposto no Plano de carreira,
cargos e salários, resolve:
art. 1º - noMear andrio dos santos, portador do cPf/Mf n°
039.976.019-92 e ci/rG n° 6.874.937-9, para o cargo de Motorista – categoria b – M3000, com carga horária de quarenta horas semanais, lotando-o 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, 30 de novembro de 2015.

REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO Nº 1043/2015
o Prefeito MuniciPal de castro, estado do ParanÁ, no uso de
suas atribuições, considerando aprovação em concurso Público nº 02/2015, classificação
01° lugar, no cargo de Motorista – categoria c – M3-000, o disposto no Plano de carreira,
cargos e salários, resolve:
art. 1º - noMear cristiano bueno MatYaK, portador do cPf/Mf n°
045.228.489-94 e ci/rG n° 9.110.105-0, para o cargo de Motorista – categoria c – M3000, com carga horária de quarenta horas semanais, lotando-o 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, 30 de novembro de 2015.

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, 30 de novembro de 2015.

REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO Nº 1046/2015
o Prefeito MuniciPal de castro, estado do ParanÁ, no uso de
suas atribuições, considerando aprovação em concurso Público nº 02/2015, classificação
04° lugar, no cargo de Motorista – categoria c – M3-000, o disposto no Plano de carreira,
cargos e salários, resolve:
art. 1º - noMear Juliano bueno ianK, portador do cPf/Mf n°
020.158.329-12 e ci/rG n° 6.294.634-2, para o cargo de Motorista – categoria c – M3000, com carga horária de quarenta horas semanais, lotando-o 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, 30 de novembro de 2015.

REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO Nº 1047/2015
o Prefeito MuniciPal de castro, estado do ParanÁ, no uso de
suas atribuições, considerando aprovação em concurso Público nº 02/2015, classificação
05° lugar, no cargo de Motorista – categoria d – M3-000, o disposto no Plano de carreira,
cargos e salários, resolve:
art. 1º - noMear arielton luiZ da silva, portador do cPf/Mf n°
080.370.939-05 e ci/rG n° 10.751.671-9, para o cargo de Motorista – categoria d – M3000, com carga horária de quarenta horas semanais, lotando-o na secretaria Municipal de
saúde.
art. 2º - este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.

DECRETO Nº 1044/2015
o Prefeito MuniciPal de castro, estado do ParanÁ, no uso de
suas atribuições, considerando aprovação em concurso Público nº 02/2015, classificação
02° lugar, no cargo de Motorista – categoria c – M3-000, o disposto no Plano de carreira,
cargos e salários, resolve:
art. 1º - noMear rubens andrade e silva, portador do cPf/Mf n°
495.686.639-91 e ci/rG n° 1.773.955-7, para o cargo de Motorista – categoria c – M3000, com carga horária de quarenta horas semanais, lotando-o 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, 30 de novembro de 2015.

REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

edifício da Prefeitura Municipal de castro, 30 de novembro de 2015.

REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO Nº 1048/2015
o Prefeito MuniciPal de castro, estado do ParanÁ, no uso de
suas atribuições, considerando aprovação em concurso Público nº 02/2015, classificação
06° lugar, no cargo de Motorista – categoria d – M3-000, o disposto no Plano de carreira,
cargos e salários, resolve:
art. 1º - noMear clodoaldo Jose de bonfiM portador do cPf/Mf
n° 051.329.299-31 e ci/rG n° 9.196.879-7, para o cargo de Motorista – categoria d – M3000, com carga horária de quarenta horas semanais, lotando-o na secretaria Municipal de
saúde.
art. 2º - este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.

DECRETO Nº 1045/2015
o Prefeito MuniciPal de castro, estado do ParanÁ, no uso de
suas atribuições, considerando aprovação em concurso Público nº 02/2015, classificação
03° lugar, no cargo de Motorista – categoria c – M3-000, o disposto no Plano de carreira,
cargos e salários, resolve:
art. 1º - noMear fabio nunes, portador do cPf/Mf n° 031.248.499-22

edifício da Prefeitura Municipal de castro, 30 de novembro de 2015.

REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

ATOS OFICIAIS - EXECUTIVO
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Portarias

DECRETO Nº 1049/2015
o Prefeito MuniciPal de castro, estado do ParanÁ, no uso de
suas atribuições, considerando aprovação em concurso Público nº 02/2015, classificação
09° lugar, no cargo de Motorista – categoria d – M3-000, o disposto no Plano de carreira,
cargos e salários, resolve:

PORTARIA Nº 1314/2015

art. 1º - noMear edenilson ferreira de oliveira portador do cPf/
Mf n° 065.002.909-76 e ci/rG n° 10.455.807-0, para o cargo de Motorista – categoria d –
M3-000, com carga horária de quarenta horas semanais, lotando-o na secretaria Municipal
de saúde.

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

art. 1° reGulariZar a concessÃo de ProMoÇÃo Por
MereciMento Profissional à servidora municipal, abaixo indicada, no mês de
junho/2015, como a seguir se descreve:

edifício da Prefeitura Municipal de castro, 30 de novembro de 2015.

REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO Nº 1050/2015

classe P3 204
rosenilda GonÇalves bueno

25682-0

art. 2° esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
edifício da Prefeitura Municipal de castro, 30 de novembro de 2015.

REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

o Prefeito MuniciPal de castro, estado do ParanÁ, no uso de
suas atribuições, considerando aprovação em concurso Público nº 02/2015, classificação
08° lugar, no cargo de Motorista – categoria d – M3-000, o disposto no Plano de carreira,
cargos e salários, resolve:
art. 1º - noMear aMbroZio Jose KMiec portador do cPf/Mf n°
358.119.609-30 e ci/rG n° 1.223.952-1, para o cargo de Motorista – categoria d – M3000, com carga horária de quarenta horas semanais, lotando-o 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, 30 de novembro de 2015.

REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

PORTARIA Nº 1315/2015
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 à servidora municipal, abaixo indicada, no mês de
junho/2015, como a seguir se descreve:
classe P3 204
valMirene aParecida doria de souZa

25739-0

art. 2° esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
edifício da Prefeitura Municipal de castro, 30 de novembro de 2015.
DECRETO Nº 1051/2015
o Prefeito MuniciPal de castro, estado do ParanÁ, no uso de
suas atribuições, considerando aprovação em concurso Público nº 02/2015, classificação
06° lugar, no cargo de Motorista – categoria c – M3-000, o disposto no Plano de carreira,
cargos e salários, resolve:

REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

art. 1º - noMear Jose carlos GonÇalves portador do cPf/Mf n°
571.876.149-34 e ci/rG n° 4.144.544-0, para o cargo de Motorista – categoria c – M3000, com carga horária de quarenta horas semanais, lotando-o na secretaria Municipal de
infraestrutura e logística.
art. 2º - este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.
edifício da Prefeitura Municipal de castro, 30 de novembro de 2015.

REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

PORTARIA Nº 1316/2015
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 à servidora municipal, abaixo indicada, no mês de
junho/2015, como a seguir se descreve:
classe P3 204
viviane cristina artero

25763-0

ATOS OFICIAIS - EXECUTIVO
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art. 2° esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
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art. 2° esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as
disposições em contrário.
edifício da Prefeitura Municipal de castro, 30 de novembro de 2015.

edifício da Prefeitura Municipal de castro, 30 de novembro de 2015.

REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

PORTARIA Nº 1320/2015
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:
PORTARIA Nº 1317/2015
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 à servidora municipal, abaixo indicada, no mês de
junho/2015, como a seguir se descreve:
classe P3 204
Marli aParecida santiaGo de Moura

art. 1° conceder licença especial remunerada à servidora JoZana Maria
carneiro da silva, Matrícula nº 4880-0 lotada na secretaria Municipal de educação, no
período de 19 de outubro de 2015 a 18 de dezembro de 2015.
art. 2° esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as
disposições em contrário.
edifício da Prefeitura Municipal de castro, 30 de novembro de 2015.

22330-0

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, 30 de novembro de 2015.
PORTARIA Nº 1321/2015

REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

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 nisia Maria
Pinto de Melo, Matrícula nº 11711-0 lotada na secretaria Municipal de educação, no
período de 27 de outubro de 2015 a 26 de dezembro de 2015.
art. 2° esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as
disposições em contrário.

PORTARIA Nº 1318/2015

edifício da Prefeitura Municipal de castro, 30 de novembro de 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 Josilda
aParecida GoMes de Matos, Matrícula nº 9695-0 lotada na secretaria Municipal de
educação, no período de 14 de outubro de 2015 a 13 de novembro de 2015.

REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

art. 2° esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as
disposições em contrário.
edifício da Prefeitura Municipal de castro, 30 de novembro de 2015.

PORTARIA N° 1322/2015
o Prefeito MuniciPal de castro, estado do ParanÁ, no uso de
suas atribuições, considerando Processo administrativo nº 16676/2015, resolve:

REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

art. 1° - transferir, à servidora sirleY Maria de oliveira, que exerce
o cargo de auxiliar de serviços, Matrícula nº 5215-1, da secretaria Municipal de família e
desenvolvimento social para diretoria de Meio ambiente.
art. 2º - esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
edifício da Prefeitura Municipal de castro, 30 de novembro de 2015.

PORTARIA Nº 1319/2015
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 lucelia
calisZ ferreira, Matrícula nº 5088-0 lotada na secretaria Municipal de educação, no
período de 17 de outubro de 2015 a 16 de dezembro de 2015.

REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL
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suPerintendÊncia de suPriMentos e licitaÇÃo
EXTRATO DE DISPENSA Nº 132/2015
DATA: 20 de noveMbro de 2015.
AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 051/2015
OBJETO: eXecuÇÃo da obra de construÇÃo de casa Mista –
diretoria MuniciPal de HabitaÇÃo.
EMISSÃO: 26/11/2015.

OBJETO: revisÃo dos 10.000 KM do veÍculo caMionete s10,
Placa aZv 6389.
CONTRATADO: KuGler veÍculos ltda
VALOR: r$ 957,39 (novecentos e cinQuenta e sete reais e
trinta e nove centavos).
RATIFICADO PELO PREFEITO SR. REINALDO CARDOSO EM 27/11/2015.

ABERTURA: 16/12/2015.
HORÁRIO: 16:00 Horas.
VALOR MÁXIMO: r$ 121.568,00 (cento e vinte e um mil, quinhentos e
sessenta e oito 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 no setor de licitação e cadastro, sito à Praça
Pedro Kaled, nº 22, centro, no site https://castro.atende.net/#!/ e e-mail: licitacao.castro@
gmail.com

EXTRATO DE DISPENSA Nº 133/2015
DATA: 24 de noveMbro de 2015.
OBJETO: revisÃo dos 30.000 KM do veÍculo aMbulancia fiat
ducato, Placa aZv 9521.
CONTRATADO: cvl autoMoveis coMercial de veiculos ltda
VALOR: r$ 2.032,00 (dois Mil e trinta e dois reais)
RATIFICADO PELO PREFEITO SR. REINALDO CARDOSO EM 27/11/2015.

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE Nº 096/2015
LINCOLN CÉSAR SCHMITKE
Presidente da Comissão Municipal de Licitação

DATA: 20 de noveMbro de 2015.
OBJETO: CREDENCIAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS
Para venda de talÕes Para o estacionaMento rotativo eM locais
denoMinados “Zona verde” no ÂMbito do MunicÍPio de castro - Pr.

AVISO EDITAL DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 233/2015

CREDENCIAMENTO: farMÁcia selena ltda
RATIFICADO PELO PREFEITO SR. REINALDO CARDOSO EM 27/11/2015.

OBJETO: confecÇÃo de iMPressos inforMativos Para a
secretaria MuniciPal de Governo – recursos: livres.
EMISSÃO: 27 de noveMbro de 2015.
ACOLHIMENTO PROPOSTAS: atÉ 08H30 do dia 11 de deZeMbro
de 2015.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: 08H31 do dia 11 de deZeMbro 2015.
DISPUTA: 09H00 do dia 11 de deZeMbro de 2015.
VALOR MÁXIMO: r$ 16.000,00 (dezesseis mil reais).

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE Nº 097/2015
DATA: 24 de noveMbro de 2015.
OBJETO: aQuisiÇÃo de Kit de ManutenÇao corretiva e
Preventiva e lÂMPada Para ManutenÇÃo do analisador de bioQuÍMica
do laboratÓrio MuniciPal.
CONTRATADO: MaJ lab coMercio e ManutenÇÃo de eQuiP. P/
laboratÓrios ltda-ePP.

PRAZO DE RECURSO AO EDITAL: 02 (dois) dias úteis antes da data fixada
para a abertura dos envelopes de habilitação.

VALOR: r$ 3.473,95 (trÊs Mil, Quatrocentos e setenta e trÊs
reais e noventa e cinco centavos).

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: o edital e demais informações
encontram-se à disposição dos interessados na superintendência de suprimentos, sito à
Praça Pedro Kaled, nº 22, centro, fone: (42) 2122 -5046 - email: licitacao.castro@gmail.
com

RATIFICADO PELO PREFEITO SR. REINALDO CARDOSO EM 27/11/2015.

castro, 27 de novembro de 2015.

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE Nº 098/2015
DATA: 26 de noveMbro de 2015.
OBJETO: contrataÇÃo de Maestro Para PrestaÇÃo de
serviÇos na Área Musical, Para ensaios e PreParaÇÃo do elenco do
esPetÁculo “o fantÁstico natal de bento”.
CONTRATADO: eudes Junior stocKler 38410520885.

JUCINEI IANKE
Pregoeiro
AFIXADO NO MURAL DO PAÇO MUNICIPAL PELO PERÍODO DE 01 DE
DEZEMBRO DE 2015 ATÉ 11 DE DEZEMBRO DE 2015.

VALOR: r$ 2.500,00 (dois Mil e QuinHentos reais).
RATIFICADO PELO PREFEITO SR. REINALDO CARDOSO EM 27/11/2015.

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE Nº 099/2015
DATA: 26 de noveMbro de 2015.

ATOS OFICIAIS - EXECUTIVO
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OBJETO: contratação de empres especializada para realização de trabalho
musical com aulas e acompanhamento de coral para o centro de Multiplo uso.
CONTRATADO: Paulo daniel Moura
VALOR: r$ 9.100,00 (nove Mil e ceM reais).
RATIFICADO PELO PREFEITO SR. REINALDO CARDOSO EM 27/11/2015.

edital nº. 097/2015 - sMfa
01 10/11/2015

fnas/ fMasPtMc-aPae

1.332,39

02 10/11/2015

fnas/ fMasPbfi

24.000,00

edital nº. 098/2015 - sMfa
01 12/11/2015 fns – teto MuniciPal rede brasil seM MisÉria (bsor-sM) 9.604,37

consolidaÇÃo dos editais - noveMbro/2015

02 12/11/2015

fns – teto MuniciPal da MÉdia e alta coMPleXidade
aMbulatorial e HosPitalar

5.100,00

03 12/11/2015

fns – Pab fiXo

146.494,83

edital nº. 099/2015 - sMfa
01 13/11/2015

fns - teto MuniciPal liMite uPa – Po 00098585

300.000,00

02 13/11/2015

fns – teto MuniciPal rede saÚde Mental (rsMe)

28.305,00

03 13/11/2015

FNAS/ FMASIGDBF

16.887,67

04 13/11/2015

fnde/Qse – salario educaÇÃo

181.087,53

CONSOLIDAÇÃO DOS EDITAIS Nº 11/2015 - SMFA
o Prefeito Municipal de castro, no uso de suas atribuições, de conformidade
ao que determina a lei federal nº 9.452, de 20 de março de 1997, artigo 2º faz saber a
todos quantos virem e haja de pertencer o conhecimento deste edital que a Prefeitura
Municipal de castro obteve, de entidade da administração federal, durante o mes de
novembro de 2015 de acordo com os editais números: 95/2015, 96/2015, 97/2015,
98/2015, 99/2015, 100/2015, 101/2015, 102/2015 e 103/2015 publicados no Mural do Paço
Municipal a liberação dos seguintes recursos:
edital nº. 095/2015 - sMfa
fns/Piso fiXo de viGilÂncia eM saÚde(Pfvs)

73,90

02 04/11/2015

fns – Piso fiXo de viGilÂncia sanitÁria – Parte anvisa

714,47

03 04/11/2015

fns/Piso fiXo de viGilÂncia sanitÁria Parte - fns

2.808,23

04 04/11/2015

fns/inc. Para iMPlant. e Manut. aÇÕes serv. Public.
estrat.de viG.(Pvvs)

10.000,00

05 04/11/2015

fns/inc. Para iMPlant. e Manut. aÇÕes serv. Public.
estrat.de viG.(Pvvs)

10.000,00

06 04/11/2015

fns/Piso fiXo de viGilÂncia eM saÚde(Pfvs)

14.148,79

07 04/11/2015

fns/serviÇos de atendiMento Movel Às urGÊnciassaMu 192 (Mac) –MuniciPal

12.500,00

09 04/11/2015

fns/ceo – centro de esPecialidades odontolÓGicas
13.200,00
– MuniciPal
fns/serviÇos de atendiMento Movel Às urGÊncias
saMu 192 (rau-saMu) – MuniciPal

01 13/11/2015

fns - teto MuniciPal liMite uPa – Po 00098585

300.000,00

02 13/11/2015

fns – teto MuniciPal rede saÚde Mental (rsMe)

28.305,00

03 13/11/2015

FNAS/ FMASIGDBF

16.887,67

04 13/11/2015

fnde/Qse – salario educaÇÃo

181.087,53

edital nº. 101/2015 - sMfa

01 03/11/2015

08 04/11/2015

edital nº. 100/2015 - sMfa

01 20/11/2015

aPsus – ProGraMa de QualificaÇÃo da atenÇÃo
PriMÁria À saÚde

13.080,00

02 20/11/2015

aPsus – ProGraMa de QualificaÇÃo da atenÇÃo
PriMÁria À saÚde

13.080,00

03 20/11/2015

fns/incentivo estadual - QuiloMbola

convenio Ministerio cidades - contrato de rePasse
04 20/11/2015
229777/20/2007 PaviMentaÇÃo Jard das naÇÕes

3.600,00

92.959,27

edital nº. 102/2015 - sMfa

625,00

01 24/11/2015

FNAS/ FMASIGDBF

15.138,32

02 24/11/2015

fnas/fMas-serviÇo de acolHiMento institucional
CASA LAR

5.000,00

10 04/11/2015

fns/saÚde da faMÍlia – sf

105.995,00

11 04/11/2015

fns/saÚde bucal – sb

40.920,00

03 24/11/2015

fnas/ fMasPaci-asilo

3.400,00

fns/ProGraMa de MelHoria do acesso e da Qualidade
74.700,00
– PMaQ (rab-PMaQ-sM)

04 24/11/2015

Mtur/3 etaPa ribeirÃo sÃo cristovÃo – contrato de
rePasse n. 267850-22

80.574,00

12 04/11/2015
13 04/11/2015

fns/nucleos de aPoio a saÚde da faMÍlia – nasf

20.000,00

14 04/11/2015

fns/aGentes coMunitÁrios de saÚde – acs

3.042,00

15 04/11/2015

fns/fortaleciMento de Pol. afetas À autuaÇÃo da
estratÉGia de acs – 5 Por cento

5.171,40

16 04/11/2015

fns/assistÊncia financeira coMPleMentar – 95 Por
CENTO

98.256,60

terMo de coMProMisso n. 783611/2013 - Mcid/
PlaneJ urbano - PaviMentaÇÃo/1004252-34/2013 05 24/11/2015 PaviMentaÇÃo e recaPeaMento asfÁltico eM diversas 246.550,00
ruas do MuniciPio

edital nº. 103/2015 - sMfa

edital nº. 096/2015 - sMfa
01 27/11/2015
01 06/11/2015

fns/inc. Para iMPlant. e Manut. aÇÕes serv. Public.
estrat.de viG.(Pvvs)

10.000,00

02 06/11/2015

fns/inc. as aÇÕes de viG. Prev e cont das dst/aids e
HePatite virais (Pvvs)

6.250,00

03 06/11/2015

fns/inc. as aÇÕes de viG. Prev e cont das dst/aids e
HePatite virais (Pvvs)

6.250,00

04 06/11/2015

fnde/Pnate – transPorte escolar - infantil

1.234,24

05 06/11/2015

fnde/Pnate – transPorte escolar - MÉdio

10.796,05

06 06/11/2015

fnde/Pnate – transPorte escolar – fundaMental

45.156,16

07 06/11/2015

fnde/ProGraMa nacional de aliMentaÇÃo escolar –
Mais educaÇÃo – fundaMental

3.204,00

08 06/11/2015

fnde/ProGraMa Merenda escolar – aee
fnde/ProGraMa Merenda escolar – crecHe

16.760,00

10 06/11/2015

fnde/ProGraMa Merenda escolar – PrÉ-escola

18.790,00
42.048,00

12 06/11/2015

fnde/ProGraMa Merenda escolar - eJa

654,00

13 06/11/2015

fns/incentivo estadual - QuiloMbola

9.000,00

228.728,08

de forma especial fica consignado ciência/conhecimento, da obtenção dos
benefícios supracitados, especialmente os Partidos e ou agremiações Políticas, os sindicatos
de trabalhadores e as entidades empresariais, estas congregadas pelo cdl – câmara de
dirigentes lojistas de castro e a câmara Municipal de castro.
e, para que não seja alegado desconhecimento, todos os dados descritos estão
disponíveis no prédio do Paço Municipal, setor de contabilidade, para conferência
castro, 30 de novembro de 2015.

700,00

09 06/11/2015

11 06/11/2015 ProGraMa Merenda escolar – fundaMental

oPeraÇÃo de crÉdito – caiXa econoMica federal
- contrato n. 353.536-22/2011 – PaviMentaÇÃo nos
bairros JardiM baillY, tHerMas de riviera e Morada
DO SOL V

REINALDO CARDOSO
Prefeito Municipal

661

441

561

541

511

771

381

70/2015

71/2015

72/2015

73/2015

74/2015

75/2015

CURITIBA,
PARANÁ

CURITIBA,
PARANÁ

CONTADORA

VEREADOR

VEREADOR

VEREADOR

DIRETOR DE
LICITAÇÕES,
COMPRAS E
ALMOXARIFADO

MOTORISTA

VALDERES
APARECIDA DE
OLIVEIRA DA
SILVA

PAULO CESAR
DE FARIAS

LUIZ CEZAR
CANHA
FERREIRA

ITARI
CROPOLATO

FERNANDO LUIZ
SILVA PITTHAN

PAULO RICARDO
MARTINS

CURITIBA,
PARANÁ

CURITIBA,
PARANÁ

CURITIBA,
PARANÁ

PONTA GROSSA,
PARANÁ

PONTA GROSSA,
PARANÁ

CONTROLE
INTERNO

FERNANDA
FONTOURA
QUIRRENBACH

DESTINO

CARGO

BENEFICIÁRIO

01

01

04/11/2015

PARTICIPAÇÃO NO
EVENTO DO TCE/PR:
"PLANO DE CONTAS
APLICADO AO SETOR
PÚBLICO"
18/11/2015
PARTICIPAÇÃO NO
A
CURSO: "FISCALIZAÇÃO E
CONTROLE LEGISLATIVO" 20/11/2015

01

18/11/2015
PARTICIPAÇÃO NO
A
CURSO: "FISCALIZAÇÃO E
CONTROLE LEGISLATIVO" 20/11/2015

01

02

01/12/2015
A
03/12/2015

LEVAR E BUSCAR O
SERVIDOR FERNANDO
01/12/2015
LUIZ SILVA PITTHAN,
E
PARTICIPANTE DO CURSO:
03/12/2016
"LICITAÇÕES SEGUNDO O
TCE/PR"

PARTICIPAÇÃO NO
CURSO: " LICITAÇÕES
SEGUNDO O TCE/PR"

01

PARTICIPAÇÃO NO
18/11/2015
CURSO: "FISCALIZAÇÃO E
A
CONTROLE LEGISLATIVO" 20/11/2015

01

04/11/2015

PARTICIPAÇÃO NO
EVENTO DO TCE/PR:
"PLANO DE CONTAS
APLICADO AO SETOR
PÚBLICO"

00

02

02

02

02

00

00

QUANTIDADE
QUANTIDADE
(SEM PERNOITE) (COM PERNOITE)

PERÍODO

EVENTO

R$ 160,00

R$ 480,00

R$ 720,00

R$ 720,00

R$ 720,00

R$ 60,00

R$ 60,00

VALOR TOTAL

Município de Castro

69/2015

N° DA
SOLICITAÇÃO MATRÍCULA
DE DIÁRIA

DIÁRIAS PAGAS CONFORME LEI N° 2927/2014
PERÍODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2015
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PODER LEGISLATIVO

