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as disposições em contrário.
edifício da Prefeitura Municipal de castro, 04 de abril de 2016.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

o Prefeito Municipal de castro, no uso de suas atribuições legais, conVoca
a população para a realização de consultas, debates e audiência Pública, sobre a Proposta
da lei de diretrizes orçamentárias – ldo para o orçamento de 2017 do Município de
castro, conforme determina a alínea “f” do inciso iii, do art. 4º e 44 da lei federal nº
10.257 de 10 de julho de 2001 – estatuto da cidade, e ainda o parágrafo único do art. 48 da
lei complementar federal nº 101 de 04 de maio de 2000, a serem realizadas no dia 11 de
abril de 2016 no teatro bento Mossurunga nos horários abaixo especificados:
das 18:30h às 19:00h para consultas,
e às 19:00h audiÊncia PÚblica.

DECRETO Nº 239/2016

edifício da Prefeitura Municipal de castro, 01 de abril de 2016.

Reinaldo Cardoso
Prefeito Municipal

DECRETOS

o Prefeito MuniciPal de castro, estado do ParanÁ, no uso de
suas atribuições, considerando aprovação em concurso Público nº 05/2015 classificação 07°
lugar, no cargo de enfermeiro, o disposto no Plano de carreira, cargos e salários, resolve:
art. 1º - noMear tHais Krissa silVestri, portadora do cPf/Mf sob n°
055.533.069-90 ci/rG n° 8.894.609-0, para o cargo de enfermeiro, com carga horária de
quarenta horas semanais, com lotação 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, 04 de abril de 2016.

REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO Nº 240/2016
DECRETO Nº 237/2016
o Prefeito MuniciPal de castro, estado do ParanÁ, no uso de
suas atribuições, considerando aprovação em concurso Público nº 05/2015 classificação
05° lugar, no cargo de recepcionista, o disposto no Plano de carreira, cargos e salários,
resolve:
art. 1º - noMear ana carla carneiro, portadora do cPf/Mf sob n°
067.595.039-29 ci/rG n° 10.312.335-6, para o cargo de recepcionista, com carga horária
de quarenta horas semanais, com lotação na secretaria Municipal de saúde.
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 05/2015 classificação 01°
lugar, no cargo de Médico – na função Pediatra, o disposto no Plano de carreira, cargos e
salários, resolve:
art. 1º - noMear iZabela ZiaresKi Pallu, portadora do cPf/Mf sob n°
053.994.139-57 ci/rG n° 8.189.099-4, para o cargo de Médico – na função Pediatra, com
carga horária de quarenta horas semanais, com lotação 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, 04 de abril de 2016.

edifício da Prefeitura Municipal de castro, 04 de abril de 2016.

REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL
REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

Portarias
DECRETO Nº 238/2016
o Prefeito MuniciPal de castro, estado do ParanÁ, no uso de
suas atribuições, considerando aprovação em concurso Público nº 05/2015 classificação 06°
lugar, no cargo de enfermeiro, o disposto no Plano de carreira, cargos e salários, resolve:
art. 1º - noMear MarGarete aParecida de oliVeira, portadora do
cPf/Mf sob n° 078.676.369-86 ci/rG n° 12.302.641-1, para o cargo de enfermeiro, com
carga horária de quarenta horas semanais, com lotação na secretaria Municipal de saúde.
art. 2º - este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas

PORTARIA N° 341/2016
o Prefeito MuniciPal de castro, estado do ParanÁ, no uso
de suas atribuições, considerando instruído e deferido no Processo administrativo nº
3339/2016, considerando a lei n° 1581/2007, resolve:
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art. 1° - conceder Progressão por Qualificação Profissional a JoÃo
lucas de Paula XaVier, matrícula n° 815128-4, lotado na secretaria Municipal de
saúde – classe “s6 – 001”.

art. 2° esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário
edifício da Prefeitura Municipal de castro, 04 de abril de 2016.

art. 2° - esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
edifício da Prefeitura Municipal de castro, em 04 de abril de 2016.
REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL
REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

PORTARIA Nº 345/2016
o Prefeito MuniciPal de castro, estado do ParanÁ, no uso
de suas atribuições, considerando as disposições das leis n° 1580/2007, 1581/2007 e
1583/2007, resolve:

PORTARIA Nº 342/2016
o Prefeito MuniciPal de castro, estado do ParanÁ, no uso de
suas atribuições, com fundamento no artigo 1º, inciso iV, da lei complementar Municipal n°
44/2014, regulamentado pelo decreto nº 144/2007, resolve:
art. 1° conceder adicional de insalubridade no importe de 20%, do menor
vencimento estabelecido no Quadro Permanente de servidores do Município, ao servidor
municipal HuGo antenor selMer, Matrícula nº 356956-0, lotado na secretaria
Municipal de obras e serviços Públicos.

art. 1° reGulariZar a concessÃo de aVanÇo Por MÉrito
Profissional à servidora municipal, abaixo indicada, no mês de novembro de 2014,
como a seguir se descreve:
CLASSE G1 408
sarita Marcondes de Paula

7773-1

art. 2° esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário
edifício da Prefeitura Municipal de castro, 04 de abril de 2016.

art. 2° esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
edifício da Prefeitura Municipal de castro, 04 de abril de 2016.
REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL
REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

suPerintendÊncia de suPriMentos e licitaÇÃo
PORTARIA Nº 343/2016
o Prefeito MuniciPal de castro, estado do ParanÁ, no uso de
suas atribuições, com fundamento no artigo 1º, inciso iV, da lei complementar Municipal n°
44/2014, regulamentado pelo decreto nº 144/2007, resolve:
art. 1° conceder adicional de insalubridade no importe de 20%, do menor
vencimento estabelecido no Quadro Permanente de servidores do Município, ao servidor
municipal JosÉ rosenei Martins, Matrícula nº 15849-1, lotado na secretaria Municipal
de saúde.
art. 2° esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
edifício da Prefeitura Municipal de castro, 04 de abril de 2016.

AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 004/2016
OBJETO: PrestaÇÃo de serViÇos de ManutenÇÃo e
conserVaÇÃo de Vias rurais - recursos liVres – secretaria MuniciPal de
infraestrutura e loGÍstica.
EMISSÃO: 01/04/2016.
ABERTURA: 09/05/2016.
HORÁRIO: 14:00 Horas.
VALOR MÁXIMO: r$ 581.879,70 (Quinhentos e oitenta e um mil, oitocentos
e setenta e nove reais e setenta centavos).

REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

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

PORTARIA Nº 344/2016
o Prefeito MuniciPal de castro, estado do ParanÁ, no uso
de suas atribuições, considerando as disposições das leis n° 1580/2007, 1581/2007 e
1583/2007, resolve:
art. 1° reGulariZar a concessÃo de aVanÇo Por MÉrito
Profissional ao servidor municipal, abaixo indicado, no mês de julho de 2009, como a
seguir se descreve:
CLASSE G3 204
JosÉ Mario fluGel

25844-0

castro, 01 de abril de 2016.

LINCOLN CÉSAR SCHMITKE
Presidente da Comissão Municipal de Licitação
AFIXADO NO MURAL DO PAÇO MUNICIPAL PELO PERÍODO DE 04 de ABRIL
a 09 de maIo de 2016.

atos oficiais - EXECUtivo
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AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N° 043/2016
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS PARA
AS UNIDADES DE ENSINO MUNICIPAL – RECURSOS: DEMAIS IMPOSTOS VINC.
EDUCAÇÃO – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
EMISSÃO: 01/04/2016.
ABERTURA: 19/04/2016.
HORÁRIO: 09:00 HORAS.
VALOR MÁXIMO: R$ 4.434.340,00 (Quatro milhões, quatrocentos e trinta
e quatro mil, trezentos e quarenta 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) 2122-5046 - Site http://castro.pr.gov.br:8080/
atendenet/ - E-mail: licitacao.castro@gmail.com.
	Castro, 01 de abril de 2016.

LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA
Pregoeiro
AFIXADO NO MURAL DO PAÇO MUNICIPAL PELO PERÍODO DE 05 DE
ABRIL DE 2016 ATÉ 19 DE ABRIL DE 2016.

AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N° 042/2016
OBJETO: LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS QUE SERÃO
UTILIZADOS NA TERRAPLANAGEM DO PARQUE LACUSTRE II E MANUTENÇÃO
E MELHORIAS NAS VIAS E ESTRADAS DO MUNICÍPIO - RECURSOS: LIVRES SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA.
EMISSÃO: 01/04/2016.
ABERTURA: 18/04/2016.
HORÁRIO: 09:00 HORAS.
VALOR MÁXIMO: R$ 1.688.000,00 (Hum milhão, seiscentos e oitenta e oito
mil 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) 2122-5046 - Site http://castro.pr.gov.br:8080/
atendenet/ - E-mail: licitacao.castro@gmail.com.
	Castro, 01 de abril de 2016.

LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA
Pregoeiro
AFIXADO NO MURAL DO PAÇO MUNICIPAL PELO PERÍODO DE 04 DE
ABRIL DE 2016 ATÉ 18 DE ABRIL DE 2016.
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