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EDITAIS

edifício da Prefeitura Municipal de castro, 05 de fevereiro de 2016.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 31/2016

REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

A Superintendência de Recursos Humanos, no uso de suas atribuições legais, e
tendo em vista a necessidade de suprir vaga existente na Secretaria Municipal de Saúde, do
Município de Castro,

REPUBLICADO EM VIRTUDE DE ERRO NA 1ª PUBLICAÇÃO

CONVOCA
NOME

CARGO

CLASSIFICAÇÃO

CARLOS MAGNO DE FREITAS FERREIRA

MÉDICO – NA FUNÇÃO DE
ANESTESISTA

1ª

JoÃo Paulo MacHado rodriGues

MÉDICO – NA FUNÇÃO DE
ANESTESISTA

2ª

candidato(s) aprovado(s) no concurso Público – edital nº 05/2015 – a
comparecer até o dia 02 de março de 2016, 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, 16 de fevereiro de 2016.

DECRETO Nº 082/2016
o Prefeito MuniciPal de castro, estado do ParanÁ, no uso de
suas atribuições, considerando aprovação em concurso Público nº 01/2013 e classificação
conforme tabela abaixo, no cargo de Professor 20horas/semanais, o disposto no Plano de
Carreira, Cargos e Salários, resolve:
art. 1º – noMear as servidoras abaixo relacionadas, para o cargo de
Professor, com carga horária de vinte horas semanais, com lotação na secretaria Municipal
de educação – distrito de socavão, a partir de 10 de fevereiro de 2016:
Nome

cPf

RG

Nível

classificação

tania aParecida riBas

036.650.689-75

8.638.273-3/Pr

P2-000

04ª

FLAVIA CRUZ MACHADO

062.660.839-22

6.606.602-9/Pr

P1-000

05ª

art. 2º – este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.
edifício da Prefeitura Municipal de castro, 05 de fevereiro de 2016.

ROSELI APARECIDA MILEK FIDELIX
Superintendente de Recursos Humanos
RG : 4.919.554-0 - Decreto nº 798/2015

REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL
REPUBLICADO EM VIRTUDE DE ERRO NA 1ª PUBLICAÇÃO

DECRETOS
DECRETO Nº 083/2016
o Prefeito MuniciPal de castro, estado do ParanÁ, no uso de
suas atribuições, considerando aprovação em concurso Público nº 01/2013 e classificação
conforme tabela abaixo, no cargo de Professor 20horas/semanais, o disposto no Plano de
Carreira, Cargos e Salários, resolve:
DECRETO Nº 081/2016
o Prefeito MuniciPal de castro, estado do ParanÁ, no uso de
suas atribuições, considerando aprovação em concurso Público nº 01/2013 e classificação
conforme tabela abaixo, no cargo de Professor 20horas/semanais, o disposto no Plano de
Carreira, Cargos e Salários, resolve:
art. 1º – noMear as servidoras abaixo relacionadas, para o cargo de
Professor, com carga horária de vinte horas semanais, com lotação na secretaria Municipal
de educação – distrito de abapan – sede, a partir de 10 de fevereiro de 2016:
Nome
IVONETE MACHADO TEIXEIRA(2º
Concurso)

cPf

RG

Nível classificação

071.250.779-51 9.094.751-6/Pr P3-000

01ª

naionara Mendes PacHeco dos
059.523.989-79 9.179.827-1/Pr P2-000
SANTOS

02ª

telMa aParecida rodriGues de
037.610.089-37 8.131.471-3/Pr P3-000
Paula(2º concurso)

03ª

art. 2º – este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas

art. 1º – noMear a servidora abaixo relacionada, para o cargo de Professor,
com carga horária de vinte horas semanais, com lotação na secretaria Municipal de
educação – distrito de abapan – Palmito, a partir de 10 de fevereiro de 2016:
Nome

cPf

solanGe aParecida de Morais

RG

Nível

classificação

076.517.849-44 8.751.243-6/Pr P1-000

01ª

art. 2º – este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.
edifício da Prefeitura Municipal de castro, 05 de fevereiro de 2016.

REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL
REPUBLICADO EM VIRTUDE DE ERRO NA 1ª PUBLICAÇÃO
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DECRETO Nº 121/2016

o Prefeito MuniciPal de castro, estado do ParanÁ, no uso de
suas atribuições, considerando aprovação em concurso Público nº 04/2015 e classificação
conforme tabela abaixo, no cargo de Professor 20horas/semanais, o disposto no Plano de
Carreira, Cargos e Salários, resolve:

DECRETO Nº 084/2016
o Prefeito MuniciPal de castro, estado do ParanÁ, no uso de
suas atribuições, considerando aprovação em concurso Público nº 01/2013 e classificação
conforme tabela abaixo, no cargo de Professor 20horas/semanais, o disposto no Plano de
Carreira, Cargos e Salários, resolve:
art. 1º – noMear as servidoras abaixo relacionadas, para o cargo de
Professor, com carga horária de vinte horas semanais, com lotação na secretaria Municipal
de educação – distrito de Guararema, a partir de 10 de fevereiro de 2016:
Nome

cPf

RG

Nível

classificação

estela aParecida valenGa
KravustscHKe(2º concurso)

975.295.249-68 3.881.927-5/Pr P3-000

02ª

ROSELIA VALENGA(2º Concurso)

016.092.739-07 5.612.679-1/Pr P3-000

03ª

art. 1º – noMear as servidoras abaixo relacionadas, para o cargo de
Professor, com carga horária de vinte horas semanais, com lotação na secretaria Municipal
de educação:
NOME

cPf

RG

Nível

classificação

leticia luz de Jager

037.091.879-74

5.400.185-1/Pr

P2-000

1ª

art. 2º – este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.
edifício da Prefeitura Municipal de castro, 17 de fevereiro de 2016.

art. 2º – este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.
REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

edifício da Prefeitura Municipal de castro, 05 de fevereiro de 2016.

REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL
REPUBLICADO EM VIRTUDE DE ERRO NA 1ª PUBLICAÇÃO

DECRETO Nº 119/2016
o Prefeito MuniciPal de castro, estado do ParanÁ, no uso de
suas atribuições, resolve:
art. 1º – eXonerar, a pedido, Joice adelaide de andrade, portadora
do cPf/Mf sob n° 094.229.169-76 e ci/rG n° 12.362.364-9, do cargo de Professor – 2º
concurso, com lotação na secretaria Municipal de saúde, a partir de 16 de fevereiro de
2016.

DECRETO Nº 122/2016
o Prefeito MuniciPal de castro, estado do ParanÁ, no uso de
suas atribuições, considerando aprovação em concurso Público nº 02/2015 classificação
21° lugar, no cargo de Motorista – categoria d, o disposto no Plano de carreira, cargos e
Salários, resolve:
art. 1º – noMear Wilson Galeto filHo portador do cPf/Mf n°
465.414.389-00 e ci/rG n° 3.740.872-7, para o cargo de Motorista – categoria d – M3000, com carga horária de quarenta horas semanais, com lotação 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, 17 de fevereiro de 2016.

art. 2º – este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.
edifício da Prefeitura Municipal de castro, em 17 de fevereiro de 2016.

REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO Nº 0123/2016
suMula: aBre crÉdito adicional
suPleMentar no valor de r$ 35.000,00
(TRINTA E CINCO MIL REAIS)

DECRETO Nº 120/2016
o Prefeito MuniciPal de castro, estado do ParanÁ, no uso de
suas atribuições, considerando aprovação em concurso Público nº 03/2012 classificação 2°
lugar, no cargo de técnico desportivo - Handebol, o disposto no Plano de carreira, cargos
e Salários, resolve:
art. 1º – noMear Jefferson Peres roliM Junior, portador do cPf/
Mf sob n° 069.708.339-09 e ci/rG n° 7.995.522-1, para o cargo de técnico desportivo
– Handebol, com carga horária de quarenta horas semanais, com lotação na secretaria
Municipal de esporte.
art. 2º – este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.
edifício da Prefeitura Municipal de castro, 17 de fevereiro de 2016.

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
3208/2015 de 09/12/2015,
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 2016, crÉdito adicional
suPleMentar no valor de r$ 35.000,00 (trinta e cinco Mil reais), Para
reforÇo na seGuinte dotaÇÃo orÇaMentÁria:
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
4.4.90.52.00.00 – eQuiPaMentos e Material PerManente
00000 – RECURSOS ORDINARIOS(LIV) – EXERCICIO CORRENTE
r$
35.000,00
total da suPleMentaÇÃo

r$

35.000,00

art. 2º - Para coBertura do crÉdito adicional suPleMentar,
de conforMidade coM o art. 1º deste decreto, serÁ utiliZado o
recurso Proveniente do cancelaMento de Parte da dotaÇÃo
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orÇaMentÁria, a seGuir esPecificada:
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
4.4.90.51.00.00 – oBras e instalaÇÕes
00000 – RECURSOS ORDINARIOS(LIV) – EXERCICIO CORRENTE
r$
35.000,00

suPleMentar no valor de r$ 318.132,42
(TREZENTOS E DEZOITO MIL, CENTO E
trinta e dois reais e Quarenta e dois
centavos).
o Prefeito MuniciPal de castro, estado do ParanÁ, no uso
de suas atriBuiÇÕes leGais e conforMe autoriZaÇÃo contida na lei nº
3208/2015 de 09/12/2015,
D E C R E T A:

total

da reduÇÃo

r$

35.000,00

art. 3º - este decreto entrarÁ eM viGor na data de sua
PuBlicaÇÃo, revoGadas as disPosiÇÕes eM contrÁrio.
edifÍcio da Prefeitura MuniciPal de castro, eM 17 de fevereiro

art. 1º - fica aBerto ao orÇaMento Geral do MunicÍPio de
castro, estado do ParanÁ, Para o eXercÍcio de 2016, crÉdito adicional
suPleMentar no valor de r$ 318.132,42 (treZentos e deZoito Mil,
cento e trinta e dois reais e Quarenta e dois centavos), Para reforÇo
na seGuinte dotaÇÃo orÇaMentÁria:

de 2016.
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
00117 – Mec/fnde/ManutenÇÃo educaÇÃo infantil-resoluÇÃo 15 –
eXercÍcios anteriores
r$
318.132,42

REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

total da suPleMentaÇÃo
DECRETO Nº 0124/2016
suMula: aBre crÉdito adicional
suPleMentar no valor de r$ 60.000,00
(sessenta Mil reais).
o Prefeito MuniciPal de castro, estado do ParanÁ, no uso
de suas atriBuiÇÕes leGais e conforMe autoriZaÇÃo contida na lei nº
3208/2015 de 09/12/2015,

r$

318.132,42

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 2015,
relativo ao convÊnio Mec/fnde/ManutenÇÃo educaÇÃo infantilresoluÇÃo 15, celeBrado coM o fundo nacional de desenvolviMento
da educaÇÃo.
art. 3º - este decreto entrarÁ eM viGor na data de sua
PuBlicaÇÃo, revoGadas as disPosiÇÕes eM contrÁrio.

D E C R E T A:

edifÍcio da Prefeitura MuniciPal de castro, eM 17 de fevereiro

art. 1º - fica aBerto ao orÇaMento Geral do MunicÍPio de
castro, estado do ParanÁ, Para o eXercÍcio de 2016, crÉdito adicional
suPleMentar no valor de r$ 60.000,00 (sessenta Mil reais), Para reforÇo
na seGuinte dotaÇÃo orÇaMentÁria:

de 2016.

REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

12 – secretaria MuniciPal de indÚstria, coMÉrcio e turisMo
12.002 – dePartaMento de indÚstria e coMÉrcio
11.662.0020.1012 – iMPlantaÇÃo do distrito industrial
4.4.90.51.00.00 – oBras e instalaÇÕes
00000 – recursos ordinarios(liv) – eXerc. corrente
r$
60.000,00

DECRETO Nº 0126/2015
total da suPleMentaÇÃo

r$

60.000,00
suMula:
aBre crÉdito
adicional
suPleMentar no valor de r$ 89.862,78
(OITENTA E NOVE MIL, OITOCENTOS E
SESSENTA E DOIS REAIS E SETENTA E OITO
centavos).

art. 2º - Para coBertura do crÉdito adicional suPleMentar,
de conforMidade coM o art. 1º deste decreto, serÁ utiliZado o
recurso Proveniente do cancelaMento de Parte da dotaÇÃo
orÇaMentÁria, a seGuir esPecificada:
12 – secretaria MuniciPal de indÚstria, coMÉrcio e turisMo
12.002 – dePartaMento de indÚstria e coMÉrcio
11.662.0020.1012 – iMPlantaÇÃo do distrito industrial
4.4.90.61.00.00 – aQuisiÇÃo de iMÓveis
00000 – recursos ordinarios(liv) – eXerc. corrente
r$
60.000,00
total

da reduÇÃo

r$

o Prefeito MuniciPal de castro, estado do ParanÁ, no uso
de suas atriBuiÇÕes leGais e conforMe autoriZaÇÃo contida na lei nº
3208/2015 de 09/12/2015,
D E C R E T A:
60.000,00

art. 3º - este decreto entrarÁ eM viGor na data de sua
PuBlicaÇÃo, revoGadas as disPosiÇÕes eM contrÁrio.
edifÍcio da Prefeitura MuniciPal de castro, eM 17 de fevereiro
de 2016.

REINALDO CARDOSO
Prefeito MuniciPal

aBre crÉdito

20 – secretaria MuniciPal da faMÍlia desenvolviMento social
20.002 – suPerintendÊncia de desenvolviMento social
08.244.0010.1014 – infraestrutura e aPoio loGÍstico Para os centros de
referÊncia de assistÊncia social – cras
4.4.90.52.00.00 – eQuiPaMentos e Material PerManente
00019 – fundo aBast. aliMentar de castro - faac - eXercÍcios anteriores
r$
89.862,78
total da suPleMentaÇÃo

r$

89.862,78

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 2015,
relativo ao fundo de aBasteciMento aliMentar de castro - faac

DECRETO Nº 0125/2015
suMula:

art. 1º - fica aBerto ao orÇaMento Geral do MunicÍPio de
castro, estado do ParanÁ, Para o eXercÍcio de 2016, crÉdito adicional
suPleMentar no valor de r$ 89.862,78 (oitenta e nove Mil, oitocentos
e sessenta e dois reais e setenta e oito centavos), Para reforÇo na
seGuinte dotaÇÃo orÇaMentÁria:

adicional

art. 3º - este decreto entrarÁ eM viGor na data de sua
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PuBlicaÇÃo, revoGadas as disPosiÇÕes eM contrÁrio.
edifÍcio da Prefeitura MuniciPal de castro, eM 17 de fevereiro
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disposições em contrário.
edifício da Prefeitura Municipal de castro, 17 de fevereiro de 2016.

de 2016.

REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

PORTARIA Nº 166/2016

Portarias

o Prefeito MuniciPal de castro, estado do Paraná, no uso de suas
atribuições legais,
Considerando o contido no requerimento 2727/2016, resolve:
art. 1º aMPliar a carga horária semanal de vinte para quarenta horas, da
servidora MicHiele de souZa santos matrícula nº 20109-0, a partir de 11 de fevereiro
de 2016.

PORTARIA Nº 163/2016
o Prefeito MuniciPal de castro, estado do Paraná, no uso de suas
atribuições legais,
Considerando o contido no requerimento 2733/2016, resolve:
art. 1º aMPliar a carga horária semanal de vinte para quarenta horas, da
servidora sandra ivani da luZ BocHosKi matrícula nº 8485780-1, a partir de 15 de
fevereiro 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, 17 de fevereiro de 2016.

REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

PORTARIA Nº 164/2016
o Prefeito MuniciPal de castro, estado do Paraná, no uso de suas
atribuições legais,
Considerando o contido no requerimento 2733/2016, resolve:
art. 1º aMPliar a carga horária semanal de vinte para quarenta horas, da
servidora raQuel aParecida Marfurt Gatto matrícula nº 26042-0, a partir de 15
de fevereiro 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, 17 de fevereiro de 2016.

REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

PORTARIA Nº 167/2016
o Prefeito MuniciPal de castro - estado do ParanÁ, no uso
de suas atribuições, considerando o instruído e deferido no Processo administrativo nº
16104/2015, e as disposições do estatuto do idoso – lei n.º 10.741/2003 c/c estatuto dos
Servidores Municipais – Lei Complementar nº 13/2007 e suas alterações, resolve:
art. 1° - conceder licença por motivo de doença em pessoa da família,
da servidora roselia valenGa, Matrícula n° 7951-0, lotada na secretaria Municipal de
educação, no período de 28 de setembro de 2015 à 12 de outubro de 2015, nos termos
do art. 3º do estatuto do idoso – lei n.º 10.741/2003 c/c art. 80 da lei complementar nº
13/2007 e suas alterações, sem prejuízo de seus vencimentos.
art. 2° esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
edifício da Prefeitura Municipal de castro - Pr, em 17 de fevereiro de 2016.

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, 17 de fevereiro de 2016.

REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

PORTARIA Nº 165/2016
o Prefeito MuniciPal de castro, estado do Paraná, no uso de suas
atribuições legais,
Considerando o contido no requerimento 2727/2016, resolve:
art. 1º aMPliar a carga horária semanal de vinte para quarenta horas, da
servidora Marili do carMo Barreto matrícula nº 12173-0, a partir de 11 de fevereiro
de 2016.
art. 2° esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as

PORTARIA Nº 168/2016
o Prefeito MuniciPal de castro - estado do ParanÁ, no uso
de suas atribuições, considerando o instruído e deferido no Processo administrativo nº
19072/2015, e as disposições do estatuto do idoso – lei n.º 10.741/2003 c/c estatuto dos
Servidores Municipais – Lei Complementar nº 13/2007 e suas alterações, resolve:
art. 1° - conceder licença por motivo de doença em pessoa da família, da
servidora roseli de fatiMa MacHado sPerandio, Matrícula n° 23221-0, lotada na
secretaria Municipal de Governo, no período de 04 de dezembro de 2015 à 12 de dezembro
de 2015, nos termos do art. 3º do estatuto do idoso – lei n.º 10.741/2003 c/c art. 80 da lei
complementar nº 13/2007 e suas alterações, sem prejuízo de seus vencimentos.
art. 2° esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
edifício da Prefeitura Municipal de castro - Pr, em 17 de fevereiro de 2016.

REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL
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PORTARIA Nº 172/2016
PORTARIA Nº 169/2016
o Prefeito MuniciPal de castro - estado do ParanÁ, no uso
de suas atribuições, considerando o instruído e deferido no Processo administrativo nº
249/2016, e as disposições do estatuto do idoso – lei n.º 10.741/2003 c/c estatuto dos
Servidores Municipais – Lei Complementar nº 13/2007 e suas alterações, resolve:
art. 1° - reGulariZar licença por motivo de doença em pessoa da família,
da servidora seir oBed Batista, Matrícula n° 15156-0, lotada na secretaria Municipal
de saúde, no período de 30 de dezembro de 2015 à 01 de fevereiro de 2016, nos termos
do art. 3º do estatuto do idoso – lei n.º 10.741/2003 c/c art. 80 da lei complementar nº
13/2007 e suas alterações, sem prejuízo de seus vencimentos.

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 faBio nunes, Matrícula nº 756709-0, 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, 17 de fevereiro 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 - Pr, em 17 de fevereiro de 2016.
REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL
REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL
PORTARIA Nº 173/2016

PORTARIA Nº 170/2016
o Prefeito MuniciPal de castro - estado do ParanÁ, no uso
de suas atribuições, considerando o instruído e deferido no Processo administrativo nº
375/2016, e as disposições do estatuto dos servidores Municipais – lei complementar nº
13/2007 e suas alterações, resolve:
art. 1° - reGulariZar licença por motivo de doença em pessoa da família,
da servidora clodoane de avila Maia ferreira, Matrícula n° 21644-0, lotada
na secretaria Municipal de educação, no período de 04 de dezembro de 2015 à 18 de
dezembro de 2015, nos termos do art. 80 da lei complementar nº 13/2007 e suas
alterações, sem prejuízo de seus vencimentos.
art. 2° esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
edifício da Prefeitura Municipal de castro - Pr, em 17 de fevereiro de 2016.

REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

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 isMael BaBi, Matrícula nº 431524-0, 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, 17 de fevereiro de 2016.

REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

PORTARIA N° 174/2016
o Prefeito MuniciPal de castro, estado do ParanÁ, no uso
de suas atribuições, considerando instruído e deferido no Processo administrativo nº
2335/2016, considerando as disposições do artigo 10 e seguintes da lei n° 2287/2011,
resolve:

PORTARIA Nº 171/2016
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 clodoaldo JosÉ de BonfiM, Matrícula nº 463655-0, lotado na secretaria
Municipal de saúde.
art. 2° esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.

art. 1° - conceder Progressão por Qualificação Profissional a faBiane
de alMeida Melo Mariano, matrícula n° 21385-0, lotada na secretaria Municipal de
educação – classe “P3 – 204”.
art. 2° - esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
edifício da Prefeitura Municipal de castro, em 17 de fevereiro de 2016.

REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

edifício da Prefeitura Municipal de castro, 17 de fevereiro de
2016.

PORTARIA Nº 175/2016
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:
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art. 1° conceder licença especial remunerada à servidora isaBel
CRISTINA FERREIRA SILVA, Matrícula nº 18082-0 lotada na Secretaria Municipal de Saúde,
no período de 10 de fevereiro de 2016 a 09 de março 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, 17 de fevereiro de 2016.

REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

PORTARIA Nº 176/2016
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 aurora de
Jesus dos santos, Matrícula nº 3751-1 lotada na secretaria Municipal de saúde, no
período de 15 de fevereiro de 2016 a 14 de março de 2016.

PORTARIA Nº 179/2016
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 à servidora municipal, abaixo indicada, no mês de setembro de 2015, como
a seguir se descreve:
classe s3 407
leda silvia antoniacoMi MarQues

9555-0

art. 2° esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário
edifício da Prefeitura Municipal de castro, 17 de fevereiro de 2016.

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, 17 de fevereiro de 2016.
PORTARIA Nº 180/2016

REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

PORTARIA Nº 177/2016
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 Marta dos
SANTOS RAMOS, Matrícula nº 6866-1 lotada na Secretaria Municipal de Obras e Serviços
Públicos, no período de 15 de fevereiro de 2016 a 14 de março de 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 à servidora municipal, abaixo indicada, no mês de outubro de 2015, como
a seguir se descreve:
CLASSE G3 101
caMila MariaH BorGes

594571-0

art. 2° esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário
edifício da Prefeitura Municipal de castro, 17 de fevereiro 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, 17 de fevereiro de 2016.

REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

PORTARIA Nº 181/2016

PORTARIA Nº 178/2016

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:

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 a concessÃo de avanÇo Por MÉrito
Profissional à servidora municipal, abaixo indicada, no mês de outubro de 2015, como
a seguir se descreve:

art. 1° conceder licença especial remunerada à servidora tilsa BarBosa
raMos, Matrícula nº 18406-1 lotada na secretaria Municipal de Governo, no período de
10 de fevereiro de 2016 a 09 de março 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, 17 de fevereiro de 2016.

REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

CLASSE E1 102
divanir aGostinHo

29440-0

art. 2° esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário
edifício da Prefeitura Municipal de castro, 17 de fevereiro de 2016.

REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL
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PORTARIA Nº 182/2016
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EXTRATO DE PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2016.

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:

DATA: 29 de Janeiro de 2016.
OBJETO: serviÇos de forneciMento de enerGia elÉtrica Para
os iMÓveis da Prefeitura de castro.

art. 1° reGulariZar a concessÃo de avanÇo Por MÉrito
Profissional à servidora municipal, abaixo indicada, no mês de outubro de 2015, como
a seguir se descreve:

CONTRATADO: coPel distriBuicao s.a.
VALOR: r$ 4.300.000,00 (Quatro MilHÕes e treZentos Mil reais).

CLASSE E1 101
reGina estel da silva nusda

488879-0

RATIFICADO PELO PREFEITO SR. REINALDO CARDOSO EM 12/02/2016.

art. 2° esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário
edifício da Prefeitura Municipal de castro, 17 de fevereiro de 2016.
EXTRATO DE PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 004/2016.
DATA: 29 de Janeiro de 2016.
OBJETO: revisÃo dos 5.000 KM do veÍculo corsa classic, 499,
Placas aZv 6388.

REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

CONTRATADO: KuGler veiculos ltda.
VALOR: r$ 170,12 (cento e setenta reais e doZe centavos).
RATIFICADO PELO PREFEITO SR. REINALDO CARDOSO EM 12/02/2016.

PORTARIA Nº 183/2016
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 à servidora municipal, abaixo indicada, no mês de outubro de 2015, como
a seguir se descreve:
CLASSE S3 101
Bruna GonZaleZ teiXeira

EXTRATO DE PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 005/2016.
DATA: 29 de Janeiro de 2016.
OBJETO: serviÇo de PuBlicaÇÕes no diÁrio oficial do estado.

565377-0

CONTRATADO: dePartaMento de iMPrensa oficial do estado

art. 2° esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário
edifício da Prefeitura Municipal de castro, 17 de fevereiro de 2016.

REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

VALOR: r$ 48.000,00 (Quarenta e oito Mil reais).
RATIFICADO PELO PREFEITO SR. REINALDO CARDOSO EM 12/02/2016.

EXTRATO DE PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 002/2016.
DATA: 29 de Janeiro de 2016.
OBJETO: CURSO DE FORMAÇÃO DE INSTRUTOR DE ARMAMENTO E
tiro Para o Guarda MuniciPal.

suPerintendÊncia de suPriMentos e licitaÇÃo

CONTRATADO: sK cluBe de tiro e caÇa - associaÇÃo
desPortiva.
VALOR: r$ 3.800,00 (trÊs Mil e oitocentos reais).
RATIFICADO PELO PREFEITO SR. REINALDO CARDOSO EM 12/02/2016.

EXTRATO DE PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2016.
DATA: 13 de Janeiro de 2016.
OBJETO:
locaÇÃo de iMÓvel residencial urBano,
construÇÃo eM alvenaria Área de 250,47 M², situado na avenida rio de
Janeiro, s/n°, no distrito de aBaPan, serÁ Para as atividades do centro
de referÊncia de assistÊncia social - cras, da secretaria MuniciPal da
faMÍlia e desenvolviMento social.
CONTRATADO: MARIANE MACEDO
VALOR: r$ 13.200,00 (treZe Mil e duZentos reais).
RATIFICADO PELO PREFEITO SR. REINALDO CARDOSO EM 18/01/2016.

EXTRATO DE PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 003/2016.
DATA: 29 de Janeiro de 2016.
OBJETO: serviÇos de forneciMento de ÁGua e trataMento de
esGoto dos iMÓveis utiliZados Pelas secretarias MuniciPais.
CONTRATADO: coMPanHia de saneaMento do Parana –
sanePar.
VALOR: r$ 550.000,00 (QuinHentos e cinQuenta e Mil reais).
RATIFICADO PELO PREFEITO SR. REINALDO CARDOSO EM 12/02/2016.
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EXTRATO DE PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 004/2016.
DATA: 29 DE JANEIRO DE 2016.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIOS DA PREFEITURA
DE CASTRO.
CONTRATADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA –
SANEPAR.
VALOR: R$ 250.001,10 (DUZENTOS E CINQUENTA MIL E UM REAIS E
DEZ CENTAVOS).
RATIFICADO PELO PREFEITO SR. REINALDO CARDOSO EM 12/02/2016.

EXTRATO DE PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 005/2016.
DATA: 29 DE JANEIRO DE 2016.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIOS DA
PREFEITURA DE CASTRO.
CONTRATADO: AGRIPOINT PORTAIS NA INTERNET, TREINAMENTO E
OUTRAS FORMAS DE PROVIMENTO DE INFORMAÇÕES AGROPECUÁRIAS LTDA. EPP.
VALOR: R$ 500,00 (QUINHENTOS REAIS).
RATIFICADO PELO PREFEITO SR. REINALDO CARDOSO EM 12/02/2016.

EXTRATO DE PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 006/2016.
DATA: 10 DE FEVEREIRO DE 2016.
OBJETO: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR
E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER OS PROGRAMAS PNAE
(PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR) PARA AS ESCOLAS
MUNICIPAIS, E CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL
CREDENCIADO: ASSOCIAÇÃO DE AGRICULTORES FAMILIARES DAS
COLÔNIAS IAPÓ, SANTA CLARA E VIZINHANÇAS.
VALOR: R$ 882.139,60 (OITOCENTOS E OITENTA E DOIS MIL, CENTO E
TRINTA E NOVE REAIS E SESSENTA CENTAVOS).
RATIFICADO PELO PREFEITO SR. REINALDO CARDOSO EM 12/02/2016.
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