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00303 – saÚde-rec.Vinc (ec29/00-15%) – eXercicÍos anteriores
r$
97.000,00
total da suPleMentaÇÃo

DECRETO Nº 499/2016
o Prefeito MuniciPal de castro, estado do ParanÁ, no uso de
suas atribuições, resolve:
art. 1º autoriZa ponto facultativo aos servidores públicos municipais no dia
25 de julho, durante todo o expediente.
art. 2º no interesse da administração pública, visando a prestação de serviços
essenciais, excetuam-se os seguintes setores, que permanecem em atividades obrigatórias:

art. 3º - este decreto entrarÁ eM ViGor na data de sua
PuBlicaÇÃo, reVoGadas as disPosiÇÕes eM contrÁrio.
edifÍcio da Prefeitura MuniciPal de castro, eM 21 de julho de
2016.

REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

secretaria Municipal de segurança Pública
Guarda Municipal;
Guarda Patrimonial.

DECRETO Nº 501/2016

secretaria Municipal da família e desenvolvimento social
casa lar;
conselho tutelar – em regime de plantão.
secretaria Municipal de indústria, comércio e turismo
em regime de plantão para atendimento ao turista.
art. 3º este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.

97.000,00

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 a saÚde-rec.Vinc (ec29/00-15%).

secretaria Municipal de administração
estação e terminal rodoviário;
cemitérios Municipais;
aeroporto.

secretaria Municipal de saúde
departamento de logística;
hospital anna fiorillo Menarim;
unidade de Pronto atendimento – uPa;
farmácia Básica Municipal;
saMu.

r$

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 ao
funcionário josias Machado carneiro matrícula 471410-1, segundo o cargo
cuja simbologia relaciona, no percentual de 20% (vinte 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 21 de julho de 2016.

edifício da Prefeitura Municipal de castro, 21 de julho de 2016.

REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL
REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL
DECRETO Nº 502/2016
DECRETO Nº 500/2016
suMula:
aBre crÉdito adicional
suPleMentar no Valor de r$ 97.000,00
(noVenta e sete 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,
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$ 97.000,00 (noVenta e sete Mil reais), Para
reforÇo na seGuinte dotaÇÃo orÇaMentÁria:
13– secretaria MuniciPal de saÚde
13.002 – fundo MuniciPal de saÚde
10.301.0029.2087 – ManutenÇÃo e desenVolViMento das atiVidades da
atenÇÃo BÁsica
3.3.90.39.00.00 – outros serViÇos de terceiros – Pessoa juridica

o Prefeito MuniciPal de castro, estado do ParanÁ, no uso de
suas atribuições, considerando aprovação em concurso Público nº 02/2015 classificação 23°
lugar, no cargo de Motorista – M3 – categoria d, o disposto no Plano de carreira, cargos
e salários, resolve:
art. 1º – noMear fernando josÉ de oliVeira portador do cPf/Mf n°
038.268.539-38 e ci/rG n° 7.824.872-6/Pr, para o cargo de Motorista – M3 – categoria
d, 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, 21 de julho de 2016.

REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL
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art. 2º declarar estÁVeis, por aprovação no estágio Probatório, os
servidores referidos no artigo 1º desta Portaria.

Portarias

art. 3° esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
edifício da Prefeitura Municipal de castro, em 21 de julho de 2016.
PORTARIA N° 739/2016
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:

REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

art. 1° reGulariZar a concessÃo de ProMoÇÃo Por
MereciMento Profissional à servidora municipal, abaixo indicada, no mês de
fevereiro/2016, como a seguir se descreve:
classe P2-306
rosana aParecida rodriGues de liMa

PORTARIA Nº 742/2016
19658-0

art. 2° esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário
edifício da Prefeitura Municipal de castro, em 21 de julho de 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° cancelar licença especial remunerada concedida, ao servidor
edson roBerto MenariM de liMa, matrícula nº 9296-0, lotado na secretaria
Municipal de administração, através da Portaria nº 372/2016, no período de 01 de julho de
2016 a 13 de julho de 2016.
art. 2° esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as
disposições em contrário.

REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

edifício da Prefeitura Municipal de castro, 21 de julho de 2016.

PORTARIA N° 740/2016
o Prefeito MuniciPal de castro, estado do ParanÁ, no uso de
suas atribuições, considerando o erro contido no caput do art. 1º da Portaria nº 689/2016
de 05 de julho de 2016, resolve:
art. 1° retificar o erro.
onde consta:
“... 29 de junho de 2016 a 28 de setembro de 2016”.
considerar:
“... 29 de junho de 2016 a 28 de agosto de 2016”.

REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

PORTARIA Nº 743/2016

art. 2° esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
edifício da Prefeitura Municipal de castro, 21 de julho de 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 silVana
Machado matrícula nº 13234-0, lotada na secretaria Municipal de Governo no período
de 20 de junho de 2016 a 19 de julho de 2016.
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, 21 de julho de 2016.

REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

PORTARIA Nº 741/2016
o Prefeito MuniciPal de castro, estado do ParanÁ, no uso de
suas atribuições, considerando as disposições da lei complementar n° 13/2007, e ainda o
disposto no decreto nº 989/2010, resolve:
art. 1° hoMoloGar o resultado final do estágio Probatório, conforme
conclusão obtida no processo dos servidores abaixo relacionados:
serVidores

MatrÍcula

suPerintendÊncia de suPriMentos e licitaÇÃo

Periodo de estÁGio
CONCEITO
ProBatÓrio

iGor fernando de souZa stori

362344-0

04/04/2011 à 03/04/2014

aPto

ana Paula dos santos rodriGues

721603-0

01/07/2013 à 30/06/2016

aPto

daniela Good Monteiro reis

768600-0

01/07/2013 à 30/06/2016

aPto

eliseMeri teiXeira

595837-0

03/06/2013 à 02/06/2016

aPto

eZeQuias dos santos de souZa

492515-0

01/07/2013 à 30/06/2016

aPto

Gisele de Paula Medeiros selMer

723401-0

03/06/2013 à 02/06/2016

aPto

rossana MeiKo ManaKa

721352-0

14/05/2012 à 07/07/2016

aPto

ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 099/16
OBJETO: locaÇÃo de eQuiPaMentos Para o eVento da festa
sant’ana – recursos: liVres – sMict.
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Grossa-Pr, a seguir denominada contratada, que ao final assinam.
torna-se pública a homologação do procedimento licitatório em epígrafe e a
adjudicação do objeto para o proponente:
ProPonente

cnPj nº

TOTAL

interPrise Banda shoW s/s ltda – Me
lotes: 001,002.

04.493.879/0001-01

10.949,10

Valor total

10.949,10

castro, 18 de julho de 2016.

as partes devidamente qualificadas, conforme a solicitação e justificativa da
contratada, o parecer técnico do fiscal do contrato e parecer jurídico conforme o
disposto no artigo 57 § 1º, iV e V da lei 8.666/93, em comum acordo resolvem aditivar o
presente contrato, referente a concorrÊncia PÚBlica 003/2015, conforme segue:
clÁusula PriMeira: Por este termo aditivo fica prorrogado o prazo de
execução pelo período de 120 (cento e vinte) dias, ou seja, até 16 de setembro de 2016.
clÁusula seGunda: Por este termo aditivo fica prorrogado o prazo de
vigência pelo período de 120 (cento e vinte) dias, ou seja, até 06 de outubro de 2016.
o presente termo aditivo entra em vigor nesta data, sendo que as demais
condições e obrigações assumidas entre as partes no contrato original permanecem
inalteradas.

REINALDO CARDOSO
Prefeito Municipal

e por estarem de pleno acordo, as partes firmam o presente termo em 02
(duas) vias, diante de 02 (duas) testemunhas.
edifício da Prefeitura de castro, em 08 de junho de 2016.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 104/2016
PREGÃO PRESENCIAL 099/16
DATA DO CONTRATO: 18 de julho de 2016.
CONTRATANTE: MunicÍPio de castro – estado do Paraná, com
endereço na Praça Pedro Kaled, nº 22, inscrito no cnPj/Mf nº 77.001.311/0001-08, neste
ato representado pelo seu Prefeito Municipal sr. reinaldo cardoso, portador do ci/
rG nº 369.982/Pr, cPf/Mf nº 005.603.839-91.
CONTRATADO: interPrise Banda shoW s/s ltda - Me, Pessoa
jurídica de direito Privado, inscrita no cnPj/Mf nº 04.493.879/0001-01, com endereço
na rua Goiás, nº 240, jardim carvalho, ceP 84.010-650, Ponta Grossa, Paraná, neste
ato representada pelo seu sócio administrador sr. jason Batistel, brasileiro, casado,
empresário, portador da ci/rG nº 5.265.391-6 e no cPf/Mf nº 850.745.869-68, residente
e domiciliado na rua Goiás, nº 240, Bairro jardim carvalho, Ponta Grossa, Paraná.
OBJETO: locação de equipamentos para o evento da festa sant’ana – recursos
livres – secretaria municipal de industria comercio e turismo.
VALOR: Pela prestação dos serviços o contratante pagará à
contratada o valor total de r$ 10.949,10 (dez mil, novecentos e quarenta e nove reais
e dez centavos), condições esta da 1ª colocada.
EXECUÇÃO: os serviços deverão ser executados durante todo o evento que
terá início no dia 23 de julho de 2016. a solicitação dos serviços será conforme pedido da
secretaria solicitante.
VIGÊNCIA: a vigência do contrato será de 60 (sessenta) dias, a contar da
data da assinatura do mesmo.

REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL
CONTRATANTE
JASON BATISTEL
INTERPRISE BANDA SHOW S/S LTDA - ME
CONTRATADO

REINALDO CARDOSO
CONTRATANTE
JOÃO MORO JUNIOR
CONTRATADA

CONTRATO Nº 226/2015
PRIMEIRO TERMO ADITIVO
o MunicÍPio de castro – estado do Paraná, Pessoa jurídica de direito
Público interno, inscrito no cnPj/Mf nº 77.001.311/0001-08, com endereço à Praça
Pedro Kaled, 22, nesta cidade, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal, sr.
reinaldo cardoso, brasileiro, casado, médico, portador do ci/rG nº 369.982/Pr,
cPf/Mf nº 005.603.839-91, residente e domiciliado à rua Major otávio novaes, 1123,
ceP 84.165-230, nesta cidade, a seguir denominado contratante, e a empresa
arena transPorte, terraPlanaGeM e PaViMentaÇÃo ltda, Pessoa jurídica
de direito Privado, inscrita no cnPj/Mf nº 02.879.936/0001-60 com endereço à rua dr.
joaquim de Paula Xavier, nº664 – Bairro:estrela -ceP: 84050-000– Ponta Grossa - Pr, neste
ato representada por sua representante legal sr. cintia Mara haYar, portadora do ci/
rG nº 5.404.832-7 e no cPf/Mf nº 003.579.359-77, residente e domiciliado(a) em Ponta
Grossa - Pr, a seguir denominada contratada, que ao final assinam.
as partes devidamente qualificadas, conforme a solicitação e justificativa da
contratada, o parecer técnico do fiscal do contrato e parecer jurídico conforme o
disposto no artigo 57 § 1º, iV e V da lei 8.666/93, em comum acordo resolvem aditivar o
presente contrato, referente a concorrÊncia PÚBlica 004/2015, conforme segue:
clÁusula PriMeira: Por este termo aditivo fica prorrogado o prazo de
execução pelo período de 120 (cento e vinte) dias, ou seja, até 16 de setembro de 2016.
clÁusula seGunda: Por este termo aditivo fica prorrogado o prazo de
vigência pelo período de 120 (cento e vinte) dias, ou seja, até 06 de outubro de 2016.
o presente termo aditivo entra em vigor nesta data, sendo que as demais
condições e obrigações assumidas entre as partes no contrato original permanecem
inalteradas.
e por estarem de pleno acordo, as partes firmam o presente termo em 02
(duas) vias, diante de 02 (duas) testemunhas.
edifício da Prefeitura de castro, em 07 de junho de 2016.

CONTRATO Nº 225/2015
PRIMEIRO TERMO ADITIVO
o MunicÍPio de castro – estado do Paraná, Pessoa jurídica de direito
Público interno, inscrito no cnPj/Mf nº 77.001.311/0001-08, com endereço à Praça
Pedro Kaled, 22, nesta cidade, neste ato representado pelo seu Prefeito, sr. reinaldo
cardoso, brasileiro, casado, médico, portador do ci/rG nº 369.982/Pr, cPf/Mf nº
005.603.839-91, residente e domiciliado à rua Major otávio novaes, 1123, ceP 84.165230, nesta cidade, a seguir denominado contratante, e a empresa antonio Moro
& cia ltda, cnPj 80.237.555/0001-90, localizada na rua cel. Vivida, nº 122, Vila cipa,
ceP: 84.036-310– Ponta Grossa-Pr, a seguir denominada contratada, representada
pelo sr. joÃo Moro junior, portador do ci/rG nº 1.318.197 ssP-Pr e no cPf/Mf
nº 341.071.429-49, residente na rua dr. antonio schwanse, 518, jardim américa – Ponta

REINALDO CARDOSO
CONTRATANTE
CINTIA MARA HAYAR
CONTRATADA

atos oficiais - EXECUtivo
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CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Conselho Municipal de Assistência Social
Lei Municipal nº 1.561/07 alterado pela lei nº 2583/2013

RESOLUÇÃO Nº 11, DE 19 DE JULHO DE 2016

Aprova a nova composição da mesa diretora do
Conselho Municipal de Assistência Social – gestão
2016/2017.
O Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS, em reunião
ordinária realizada no dia 19 de julho de 2016, no uso da competência conferida pela Lei
Municipal nº 1561 de 15 de março de 2007 e suas alterações dada pela lei nº 2583/2013,
Considerando a Lei nº 8.742 de 07 de dezembro de 1993, alterada pela lei 12.435 de 06 de
julho de 2011, que em seu artigo 16, Paragrafo Único, define o funcionamento do
Conselho Municipal de Assistência Social;
Considerando a Norma Operacional Básica do Sistema Único da Assistência Social NOB/SUAS, disposta na Resolução CNAS nº 33, de 12 de dezembro de 2012;
Considerando o Regimento Interno deste Conselho, Capítulo V, que define a Presidência
do Conselho e a vigência do mandato da mesa diretora.

RESOLVE:

Art.1.º – Aprovar a composição atual da Presidência do Conselho Municipal de
Assistência Social;
Art.2.º – A Mesa Diretora eleita é composta pelos Conselheiros: Presidente: Adriano
Roberto dos Santos e Vice-Presidente: Ataise de Lima Vilas Boas Maroneze;
Art.3.º – A presente Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

ADRIANO ROBERTO DOS SANTOS
Presidente do Conselho Municipal
de Assistência Social

Rua Padre Damaso, nº 81 – Cep 84165-210 - Centro – Castro/Pr – Fone (42) 2122-5560
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PODER LEGISLATIVO

PORTARIA N°

19/2016

	O Presidente da Câmara Municipal de Castro, no uso de suas atribuições
legais,
								
R E S O L V E -:
	DETERMINAR que não haverá expediente no dia 25 de julho, em atenção às
comemorações de Santana, Padroeira de Castro”.
Gabinete da Presidência, em 20 de julho de 2016.

Gerson Sutil
Presidente

EXTRATO DO CONTRATO Nº 004/16
DATA DO CONTRATO: 05 de Julho 2016.
CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE CASTRO – Estado do Paraná,
com sede à Rua Coronel Jorge Marcondes, nº 501, Vila Rio Branco, em Castro/PR, inscrito
no CNPJ/MF nº 77.774.685/0001-58, neste ato representado pelo seu Presidente Sr.
GERSON SUTIL, portador da CI/RG nº 6.132.331-7 SSP/PR e CPF/MF nº 016.759.119-32.
CONTRATADA: THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A, inscrita no CNPJ
sob nº. 90.347.840/0005-41 e inscrição estadual nº. 1011617731, com endereço na Rua
Santa Maria, nº. 1000, Ramada, Guaíaba/RS, neste ato representada por seus procuradores
NICELEIA FERNANDES DE ANDRADE , inscrita no CPF/MF nº. 018.530.819-81 e
FABRÍCIO LACERDA DOS SANTOS, inscrito no CPF/MF nº. 017.178.979-24.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CONSERVAÇÃO E
ASSISTENCIA TÉCNICA EM PLATAFORMA ELEVATÓRIA THYSSENKRUPP
VALOR TOTAL: R$ 4.524,72 (QUATRO MIL QUINHENTOS E VINTE E
QUATRO REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS)
PRAZOS: 12 (doze) meses. Encerrando sua vigência em 31/08/2017.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 01.001.01.031.0001-2002-33.90.39.00.00

GERSON SUTIL
PRESIDENTE
NICELEIA FERNANDES DE ANDRADE
THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A
FABRÍCIO LACERDA DOS SANTOS
THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A

5

