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LEIS

LEI Nº 3282/2016
sÚMula: “ autoriZa
o
Poder
eXecutiVo MuniciPal aBrir crÉdito
adicional suPleMentar no Valor de
r$ 500.000,00 (Quinhentos Mil reais),e dÁ
outras ProVidÊncias”.
a cÂMara MuniciPal de castro decretou e eu, Prefeito MuniciPal
sanciono esta lei:
art. 1º – esta lei autoriZa o eXecutiVo MuniciPal a efetuar
a aBertura de crÉdito adicional suPleMentar no orÇaMento
do MunicÍPio de castro, Para o eXercÍcio de 2016, no Valor de r$
500.000,00 (Quinhentos Mil reais), e aProPriado na seGuinte dotaÇÃo
orÇaMentÁria:
13 – secretaria MuniciPal de saÚde
13.002 – fundo MuniciPal de saÚde
10.302.0030.2092 – ManutenÇÃo e desenVolViMento das atiVidades de
atenÇÃo de MÉdia e alta coMPleXidade
3.3.90.39.00.00 – outros serViÇos de terceiros – Pessoa juridica
00000 – RECURSOS ORDINARIOS(LIV) – EXERCÍCIO CORRENTE
R$
500.000,00
total

da

suPleMentaÇÃo

r$

500.000,00

art. 2º - Para coBertura do crÉdito adicional suPleMentar,
de conforMidade coM o art. 1º desta lei, serÁ utiliZado o recurso
ProVeniente do cancelaMento de Parte da dotaÇÃo orÇaMentÁria,
a seGuir esPecificada:

da reduÇÃo

total

da

suPleMentaÇÃo

r$

200.000,00

art. 2º - Para coBertura do crÉdito adicional suPleMentar,
de conforMidade coM o art. 1º desta lei, serÁ utiliZado o recurso
ProVeniente do cancelaMento de Parte da dotaÇÃo orÇaMentÁria,
a seGuir esPecificada:
17 – secretaria MuniciPal de infraestrutura e loGistica
17.003 – diretoria de Vias urBanas
15.451.0004.1007 – iMPlantaÇÃo do contorno norte urBano
4.4.90.61.00.00 – aQuisiÇÃo de iMÓVeis
00000 – RECURSOS ORDINARIOS(LIV) – EXERCÍCIO CORRENTE
R$
200.000,00
total

da reduÇÃo

r$

200.000,00

art. 3º - fica alterado o PPa – Plano Plurianual, aProVado
Pela lei nº 2824/2013, de 20/12/2013 e ldo – lei de diretriZes orÇaMentÁrias,
eXercÍcio de 2016, aProVada Pela lei nº 3105/2015, de 12/06/2015, conforMe
esPecificaÇÕes desta lei.
art. 4º - esta lei entrarÁ eM ViGor na data de sua PuBlicaÇÃo,
reVoGadas as disPosiÇÕes eM contrÁrio.
edifÍcio da Prefeitura MuniciPal de castro, eM 27 de julho de

23 - secretaria MuniciPal de adMinistraÇÃo
23.006 – suPerintendÊncia da GerÊncia adMinistratiVa
04.122.0004.2078 – ManutenÇÃo dos ceMitÉrios MuniciPais
4.4.90.51.00.00 – oBras e instalaÇÕes
00000 – RECURSOS ORDINARIOS(LIV) – EXERCÍCIO CORRENTE
R$
500.000,00
total

art. 1º – esta lei autoriZa o eXecutiVo MuniciPal a efetuar
a aBertura de crÉdito adicional suPleMentar no orÇaMento
do MunicÍPio de castro, Para o eXercÍcio de 2016, no Valor de r$
200.000,00 (duZentos Mil reais), e aProPriado na seGuinte dotaÇÃo
orÇaMentÁria:
17 – secretaria MuniciPal de infraestrutura e loGistica
17.002 – DIRETORIA DE VIAS RURAIS
15.451.0004.2048 – ManutenÇÃo das estradas rurais
3.3.90.39.00.00 – outros serViÇos de terceiros – Pessoa juridica
00000 – RECURSOS ORDINARIOS(LIV) – EXERCÍCIO CORRENTE
R$
200.000,00

2016.

r$

500.000,00

art. 3º - fica alterado o PPa – Plano Plurianual, aProVado
Pela lei nº 2824/2013, de 20/12/2013 e ldo – lei de diretriZes orÇaMentÁrias,
eXercÍcio de 2016, aProVada Pela lei nº 3105/2015, de 12/06/2015, conforMe
esPecificaÇÕes desta lei.
art. 4º - esta lei entrarÁ eM ViGor na data de sua PuBlicaÇÃo,
reVoGadas as disPosiÇÕes eM contrÁrio.
edifÍcio da Prefeitura MuniciPal de castro, eM 27 de julho de
2016.

REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

LEI Nº 3284/2016
sÚMula: Prorroga o período de adesão ao
Programa de desligamento Voluntário 2016 –
PdV/2016, autorizado pela lei nº 3.280/2016.
a cÂMara MuniciPal de castro decretou e eu, Prefeito MuniciPal
sanciono esta lei:
art. 1º. ProrroGa em 30 (trinta) dias o prazo para adesão ao PdV/2016,
previsto no artigo 6º da lei nº 3.280/2016.

REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

art. 2º - esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
edifício da Prefeitura Municipal de castro, em 27 de julho de 2016.

LEI Nº 3283/2016
sÚMula: “ autoriZa
o
Poder
eXecutiVo MuniciPal aBrir crÉdito
adicional suPleMentar no Valor de
r$ 200.000,00 (duZentos Mil reais), e dÁ
outras ProVidÊncias”.
a cÂMara MuniciPal de castro decretou e eu, Prefeito MuniciPal
sanciono esta lei:

REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL
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comparecer até o dia 10 de agosto 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.

EDITAIS

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.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 137/2016
a superintendência de recursos humanos, no uso de suas atribuições legais, e
tendo em vista a necessidade de suprir vagas existentes na secretaria Municipal de saúde do
Município de castro,

departamento de recursos humanos, 27 de julho de 2016.

CONVOCA
NOME

CARGO

ERICA DE SOUSA CALDEIRA enfermeiro

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

classificaÇÃo
12ª

candidato(s) aprovado(s) no concurso Público – edital nº 05/2015 – a
comparecer até o dia 10 de agosto 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.

DECRETOS

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, 27 de julho de 2016.

DECRETO Nº 505/2016

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

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 138/2016
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 educação
do Município de castro,
CONVOCA
NOME

CARGO

classificaÇÃo

JOSIANE DE FATIMA MACIEL auxiliar de serviços – rural – abapan - sede

01ª

candidato(s) aprovado(s) no concurso Público – edital nº 02/2016 – a
comparecer até o dia 10 de agosto 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.

o Prefeito MuniciPal de castro, estado do ParanÁ, no uso de
suas atribuições, atendendo ao interesse público, com fundamento no art.37 da constituição
federal vigente que estabelece os princípios constitucionais a serem observados pela
administração Púbica; no art. 51 “caput” e inciso XXi da lei orgânica Municipal; na lei
complementar nº 30/2011 – Plano diretor, especialmente nos seus artigos 43 a 45; na lei
complementar nº 41/2012, que dispõe sobre o parcelamento do solo, em especial no seu
artigo 24; atendidas às disposições da lei nº 3084/2015, que regulamenta as disposições
da lei complementar nº 32/2011, especificamente sobre os condomínios residenciais
horizontais; acompanhando o Parecer jurídico exarado pelo Procurador Geral do Município
no requerimento 8370/2016; o requerimento nº 54200.0011233/2016-78 junto ao
instituto nacional de colonização e reforma agrária, em que se requer baixa do imóvel
rural junto ao incra; especialmente considerando a certidão de anuência expedida pela
secretaria Municipal de desenvolvimento urbano, favorável à instalação de condomínio
horizontal requerido por Green holanda empreendimentos imobiliários ltda., observadas
às normas legais, e, finalmente acrescido ao instruído nos Processos administrativos nº
8370/2016 e nº 12007/2016, resolve:
art. 1º – declarar Área urbana, para todos os efeitos legais, a área constante
da Matrícula nº 33.132 do registro Geral de imóveis desta comarca, denominada “Quinhão
a”, situada na colônia castrolanda, neste Município e comarca, com a área de 514.632,13
metros quadrados equivalente a 51,46 hectares, observada a descrição do caminhamento,
azimutes, distâncias e confrontações constantes na referida matrícula, de propriedade de
Green holanda empreendimentos imobiliários ltda., cnPj nº 19.824.757/0001-28.
art. 2º – este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.
edifício da Prefeitura Municipal de castro, em 22 de julho de 2016.

REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

departamento de recursos humanos, 27 de julho de 2016.

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

Portarias

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 139/2016

PORTARIA N° 738/2016

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,
CONVOCA
NOME

CARGO

SONIA MARIA GUERREIRO auxiliar de serviços – Zona urbana

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:

classificaÇÃo
01ª

candidato(s) aprovado(s) no concurso Público – edital nº 02/2016

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:

– a

classe P2-201
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Patricia da silVa stricKert rodriGues
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24821-1

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

AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N° 107/2016

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

OBJETO: serViÇos de liMPeZa Manual, caPina, Plantio de
GraMa sÃo carlos, caiaÇÃo de Meio-fio, corte de GraMa e retirada de
entulhos eM terrenos PÚBlicos e terrenos Que sejaM notificados Pelo
setor de fiscaliZaÇÃo, no PerÍMetro urBano do MunicÍPio – secretaria
MuniciPal de oBras e serViÇos PÚBlicos– recursos: ordinÁrios (liVres).

REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

EMISSÃO: 22/07/2016.
PORTARIA N° 750/2016

ABERTURA: 10/08/2016.

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:
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
sefora reGina Martins da silVeira

19682-0

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

HORÁRIO: 09:00 horas.
VALOR MÁXIMO: r$ 1.099.400,00 (um milhão e noventa e nove mil e
quatrocentos 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.

edifício da Prefeitura Municipal de castro, em 27 de julho de 2016.

REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL
LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA
Pregoeiro

suPerintendÊncia de suPriMentos e licitaÇÃo

AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N° 109/2016

AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N° 105/2016
OBJETO: serViÇos de liMPeZa eM Passeios e sarjetas (Meio-fio),
coM VarriÇÃo, caPina, rasPaGeM, reMoÇÃo e transPorte dos resÍduos,
eM Vias PÚBlicas do PerÍMetro urBano – secretaria MuniciPal de oBras
e serViÇos PÚBlicos – recursos ordinÁrios liVres

OBJETO: refeiÇÕes e MarMiteX no PerÍMetro urBano e nos
distritos de socaVÃo e aBaPan, Para diVersas secretarias MuniciPais –
recursos: ordinÁrios (liVres).
EMISSÃO: 22/07/2016.
ABERTURA: 09/08/2016.

EMISSÃO: 22/07/2016.

HORÁRIO: 09:00 horas.

ABERTURA: 10/08/2016.
HORÁRIO: 14:00 horas.
VALOR MÁXIMO: r$ 665.214,72 (seiscentos e sessenta e cinco mil duzentos
e quatorze reais e setenta e dois centavos).
PRAZO DE RECURSO AO EDITAL: 02 (dois) dias úteis antes da data fixada
para a abertura dos envelopes de habilitação.
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: o edital e demais informações
encontram-se à disposição dos interessados 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.

VALOR MÁXIMO: r$ 236.070,00 (duzentos e trinta e seis mil e setenta
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.

LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA
Pregoeiro
LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA
Pregoeiro
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AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N° 111/2016
OBJETO: LOCAÇÃO DE STAND PARA O EVENTO “AGROLEITE 2016”
– SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO – RECURSOS:
ORDINÁRIOS (LIVRES).
EMISSÃO: 22/07/2016.
ABERTURA: 09/08/2016.
HORÁRIO: 14:00 HORAS.
VALOR MÁXIMO: R$ 14.200,00(quatorze mil e duzentos 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.

LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA
Pregoeiro
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