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EDITAIS

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 102/2016
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,

20 – secretaria MuniciPal da faMÍlia e desenVolViMento social
20.002 – suPerintendÊncia de desenVolViMento social
08.244.0010.2026 – ManutenÇÃo de GestÃo e QualificaÇÃo
3.3.90.30.00.00 – Material de consuMo
00000 – recursos ordinÁrios(liV) – eXercicio corrente
r$
20.000,00
total

da reduÇÃo

r$

20.000,00

art. 3º - este decreto entrarÁ eM ViGor na data de sua
PuBlicaÇÃo, reVoGadas as disPosiÇÕes eM contrÁrio.

CONVOCA
NOME

CARGO

CLASSIFICAÇÃO

VANDERLEIA DE JESUS SANTOS

Preparador de alimentos –
rural – serra do apon

02ª

edifÍcio da Prefeitura MuniciPal de castro, eM 10 de Maio de
2016.

candidato(s) aprovado(s) no concurso Público – edital nº 02/2012 – a
comparecer até o dia 24 de maio 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.

REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL
DECRETO Nº 339/2016

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.

suMula: aBre crÉdito adicional
suPleMentar no Valor de r$ 10.000,00
(deZ Mil reais).

Departamento de Recursos Humanos, 10 de maio de 2016.

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:

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

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$ 10.000,00 (deZ Mil reais), Para reforÇo na
seGuinte dotaÇÃo orÇaMentÁria:
20 – secretaria MuniciPal da faMÍlia e desenVolViMento social
20.003 – fundo MuniciPal da assistÊncia social
08.244.0013.2056 – ManutenÇÃo dos centros de referÊncia de assistÊncia
social 3.3.90.39.00.00 – outros serViÇos de terceiros – Pessoa Juridica
00000 – recursos ordinÁrios(liV) – eXercicio corrente
r$
10.000,00

DECRETOS

DECRETO Nº 338/2016
suMula: aBre crÉdito adicional
suPleMentar no Valor de r$ 20.000,00
(VINTE 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$ 20.000,00 (Vinte Mil reais), Para reforÇo na
seGuinte dotaÇÃo orÇaMentÁria:

r$

r$

10.000,00

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
orÇaMentÁria, a seGuir esPecificada:
20 – secretaria MuniciPal da faMÍlia e desenVolViMento social
20.003 – fundo MuniciPal da assistÊncia social
08.244.0013.2056 – ManutenÇÃo dos centros de referÊncia de assistÊncia
SOCIAL
3.3.90.30.00.00 – Material de consuMo
00000 – recursos ordinÁrios(liV) – eXercicio corrente
r$
10.000,00
total

20 – secretaria MuniciPal da faMÍlia e desenVolViMento social
20.002 – suPerintendÊncia de desenVolViMento social
08.244.0010.2026 – ManutenÇÃo de GestÃo e QualificaÇÃo
3.3.90.39.00.00 – outros serViÇos de terceiros – Pessoa Juridica
00000 – recursos ordinÁrios(liV) – eXercicio corrente
r$
20.000,00
total da suPleMentaÇÃo

total da suPleMentaÇÃo

da reduÇÃo

r$

10.000,00

art. 3º - este decreto entrarÁ eM ViGor na data de sua
PuBlicaÇÃo, reVoGadas as disPosiÇÕes eM contrÁrio.
edifÍcio da Prefeitura MuniciPal de castro, eM 10 de Maio de
2016.
20.000,00

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
orÇaMentÁria, a seGuir esPecificada:

REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL
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DECRETO Nº 340/2016
DECRETO Nº 342/2016
suMula: aBre crÉdito adicional
esPecial no Valor
de r$ 116.640,00
(cento e deZesseis Mil,
seiscentos e Quarenta 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 e 3257/2016 de 06/05/2016,
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
esPecial no Valor de r$ 116.640,00 (cento e deZesseis Mil, seiscentos e
Quarenta reais), Para reforÇo 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
3.3.90.36.00.00 – outros serViÇos de terceiros – Pessoa fisica
00496 – atenÇÃo MÉdia e alta coMPleXidade – eXercicio corrente
r$
116.640,00
total do crÉdito esPecial

r$

116.640,00

art. 2º - Para coBertura do crÉdito adicional esPecial, de
conforMidade coM o art. 1º deste decreto, serÁ utiliZado o recurso
ProVeniente do cancelaMento de Parte da dotaÇÃo orÇaMentÁria,
a seGuir esPecificada:
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
00496 – atenÇÃo MÉdia e alta coMPleXidade – eXercicio corrente
r$
116.640,00
total

da reduÇÃo

r$

116.640,00

o Prefeito MuniciPal de castro, estado do ParanÁ, no uso de
suas atribuições, considerando aprovação em Processo seletivo simplificado n° 03/2015,
classificação 10º lugar, no cargo de Professor – Zona urbana, com carga horaria de quarenta
horas semanais, resolve:
art. 1º – noMear Maria do rocio Prestes, portadora do cPf/Mf
n° 019.656.489-16 e ci/rG n° 7.324.832-9/Pr, para o cargo de Professor, lotando-a na
secretaria Municipal de educação, com carga horaria de quarenta horas semanais, pelo
prazo de 90 (noventa) dias
art. 2º - este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.
edifício da Prefeitura Municipal de castro, em 10 de maio de 2016.

REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO Nº 343/2016
o Prefeito MuniciPal de castro, estado do ParanÁ, no uso de
suas atribuições, considerando aprovação em Processo seletivo simplificado n° 03/2015,
classificação 02º lugar, no cargo de Professor de educação física, com carga horaria de
quarenta horas semanais, resolve:
art. 1º – noMear casiane iZidoro, portadora do cPf/Mf n°
378.584.188-40 e ci/rG n° 14.555.497-7/Pr, para o cargo de Professor de educação
física, lotando-a na secretaria Municipal de educação, com carga horaria de quarenta horas
semanais, pelo prazo de 30 (trinta) dias
art. 2º - este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.
edifício da Prefeitura Municipal de castro, em 10 de maio de 2016.

art. 3º - este decreto entrarÁ eM ViGor na data de sua
PuBlicaÇÃo, reVoGadas as disPosiÇÕes eM contrÁrio.
edifÍcio da Prefeitura MuniciPal de castro, eM 10 de Maio de
2016.

REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO Nº 344/2016
o Prefeito MuniciPal de castro, estado do ParanÁ, no uso de
suas atribuições, resolve:

DECRETO Nº 341/2016
o Prefeito MuniciPal de castro, estado do ParanÁ, no uso
de suas atribuições legais, considerando o contido no oficio n.º 75/2016 do Processo
administrativo disciplinar n.º 01/2016, resolve:
art. 1º suBstituir os membros da comissão de Processo administrativo
disciplinar, nomeados pelo decreto 087/2016, tendo em vista à servidora nomeada camila
Mariah Borges ter solicitado exoneração a partir de 04 de maio de 2016 e o servidor edson
roberto Menarim estar em licença especial, ficando assim constituída da seguinte forma:
Presidente: eliane aparecida Moraes Pedroso – Matrícula nº 566730-0;
secretária: nilceneia de fatima antunes – Matrícula nº 14745-0;
Membro: lucimara aparecida evers – Matrícula nº 18805-1;
suplente: eutemio lachaman – Matrícula nº 2488-0.

art. 1º – noMear, sHerYda Martins oliVeira portadora do cPf/Mf
sob n° 053.725.989-99 e ci/rG n° 8.485.247-3, para o cargo de chefe setor administrativo,
simbologia cc6, com lotação na secretaria Municipal de segurança Pública.
art. 2º – este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.
edifício da Prefeitura Municipal de castro, em 10 de maio de 2016.

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 - Pr, em 10 de maio de 2016.

Portarias
PORTARIA Nº 527/2016

REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

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:
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art. 1° HoMoloGar o resultado final do estágio Probatório, conforme
conclusão obtida no processo dos servidores abaixo relacionados:
Periodo de estÁGio
CONCEITO
ProBatÓrio

SERVIDORES

MatrÍcula

Suzana Maria Correa da Silva

16373-1

01/03/2012 à 28/02/2015

Andreia Mendes Ribeiro

766704-0

16/04/2012 à 15/04/2015

aPto

andrey de lara castanho

763020-0

01/08/2012 à 31/07/2015

aPto
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art. 2° esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
edifício da Prefeitura Municipal de castro, 10 de maio de 2016.

aPto

rosane Gunzel Machado

766828-0

20/08/2012 à 19/08/2015

aPto

Geisy Bel da silva e souza

595136-0

05/11/2012 à 04/11/2016

aPto

Silvana Aparecida Martins

762008-0

21/05/2012 à 13/01/2016

aPto

Juliana Rebonato

701874-0

02/05/2012 à 01/05/2016

aPto

REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

PORTARIA Nº 531/2016
art. 2º declarar estÁVeis, por aprovação no estágio Probatório, os
servidores referidos no artigo 1º desta Portaria.
art. 3° esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
edifício da Prefeitura Municipal de castro, em 10 de maio de 2016.

o Prefeito MuniciPal de castro, estado do ParanÁ, no uso de
suas atribuições legais,
considerando o contido no requerimento 8623/2016, resolve:
art. 1º – reduZir a carga horária semanal de quarenta para vinte horas, da
servidora eliane BaBi loHse, matrícula 4642-0, a partir de 12 de abril de 2016.
art. 2º – a redução de jornada far-se-á com a proporcional redução dos
vencimentos.

REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

art. 3º – esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.
edifício da Prefeitura Municipal de castro, em 10 de maio de 2016.

PORTARIA Nº 528/2016
o Prefeito MuniciPal de castro, estado do ParanÁ, no uso de
suas atribuições, considerando o contido no ofício nº. 09/2016 da comissão de Processo
administrativo nº. 01/2015, resguardado do direito à ampla defesa e ao contraditório,
resolve:
art. 1º. ProrroGar o Processo administrativo nº 01/2015, que responde
os servidores sonia salete BraGa, Matrícula nº 31224-0 e Jose carlos ferreira,
matricula 31143-0, ambos da guarda municipal, pelo prazo de 30 (trinta) dias, tendo em
vista a necessidade de realização de oitivas e diligencias.
art. 2º. esta Portaria entrará em vigor nesta data, revogadas as disposições em
contrário.
edifício da Prefeitura Municipal de castro - Pr, em 10 de maio de 2016.

REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

PORTARIA Nº 529/2016
o Prefeito MuniciPal de castro, estado do Paraná, no uso de suas
atribuições legais,
considerando o contido no requerimento 8624/2016, resolve:
art. 1º aMPliar a carga horária semanal de vinte para quarenta horas, da
servidora rosane scHMidKe MorGan matrícula nº 19674-0, a partir de 18 de abril de
2016.
art. 2° esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.

REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

PORTARIA Nº 532/2016
o Prefeito MuniciPal de castro, estado do ParanÁ, no uso de
suas atribuições legais,
considerando o contido no requerimento 8623/2016, resolve:
art. 1º – reduZir a carga horária semanal de quarenta para vinte horas, da
servidora dioneia aParecida Pedroso, matrícula 486248-1, a partir de 06 de maio
de 2016.
art. 2º – a redução de jornada far-se-á com a proporcional redução dos
vencimentos.
art. 3º – esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.
edifício da Prefeitura Municipal de castro, em 10 de maio de 2016.

REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

Poder leGislatiVo

edifício da Prefeitura Municipal de castro, 10 de maio de 2016.

REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL
PORTARIA Nº 530/2016
o Prefeito MuniciPal de castro, estado do Paraná, no uso de suas
atribuições legais,
considerando o contido no requerimento 8624/2016, resolve:
art. 1º aMPliar a carga horária semanal de vinte para quarenta horas, da
servidora Joice adelaide andrade matrícula nº 780219-0, a partir de 18 de abril de
2016.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 003/16
DATA DO CONTRATO: 09 de Maio 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: scale enGenHaria ltda - Me, Pessoa Jurídica de
direito Privado, inscrita no cnPJ/Mf nº 76.674.415/0001-02, representado neste ato pelo
seu representante legal o sr, luiZ antonio MenariM, inscrito no cPf/Mf sob nº
337.320.519-00.
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OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA, PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS E
DEMAIS DOCUMENTOS TÉCNICOS.
VALOR TOTAL: R$ 6.500,00 (SEIS MIL E QUINHENTOS REAIS).
PRAZOS: Fica estabelecido o prazo de 60 (sessenta) dias a contar da data de
publicação do Extrato de Contrato, podendo ser prorrogado por igual período nos termos
da lei 8.666/93.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 01.001.01.031.0001-2002-44.90.51.00.00

GERSON SUTIL
PRESIDENTE
LUIZ ANTONIO MENARIM
CONTRATADO
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