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CONCURSOS

Prefeitura Municipal de Castro
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

CONCURSO PÚBLICO Nº 002/2016
EDITAL Nº 03/2016
RELAÇÃO DOS CANDIDATOS CONTEMPLADOS COM BENEFICIO DA ISENÇÃO DO
VALOR DA TAXA DE INSCRIÇÃO.
O Presidente da Comissão de Concurso Público da Prefeitura Municipal de Castro, no uso de suas
atribuições legais, mediante as condições estipuladas neste Edital, TORNA PÚBLICO o
DEFERIMENTO DOS PEDIDOS DE ISENÇÃO do Concurso Público nº 002/2016, nos seguintes
termos:
NOME
ADÃO DIAS DA SILVA
CLARICE PEDROSO FAGUNDES
FABIO DOS SANTOS CAMARGO
FABRICIA SUBTIL SIMÃO
JOÃO ANTONIO DE OLIVEIRA
JOSEMARA BATISTA DOS SANTOS
JULIANA SOARES
LARISSA ALINE KORDEL RIBEIRO
PAULO CESAR RIBEIRO CASTANHO
THAIS APARECIDA DOS SANTOS
CAMARGO
VANDERLEI DE OLIVEIRA
VERONICA ANTONIA KORDEL

CARGO
GUARDA PATRIMONIAL
AUXILIAR DE SERVIÇOS - ZONA
URBANA
GUARDA PATRIMONIAL
PROFESSOR - ZONA URBANA 40H
GUARDA PATRIMONIAL
PROFESSOR ZONA URBANA 40H
GUARDA PATRIMONIAL
PROFESSOR - ZONA URBANA 20H
GUARDA PATRIMONIAL
AUXILIAR DE SERVIÇOS - ZONA
URBANA
GUARDA PATRIMONIAL
PREPARADOR DE ALIMENTOS - ZONA
URBANA

SITUAÇÃO
DEFERIDO
DEFERIDO
DEFERIDO
DEFERIDO
DEFERIDO
DEFERIDO
DEFERIDO
DEFERIDO
DEFERIDO
DEFERIDO
DEFERIDO
DEFERIDO

Cabe ao candidato que teve seu pedido INDEFERIDO proceder a inscrição ao cargo pretendido de
acordo com o Edital do Concurso Público nº 002/2016.
Prefeitura do Município de Castro, Estado do Paraná, em 30 de maio de 2016.

REINALDO CARDOSO
Prefeito Municipal

DIRCÉIA OSAKO

Presidente da Comissão Especial de Concurso Público
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DECRETOS

23.006 – suPerintendÊncia da GerÊncia adMinistratiVa
04.122.0004.2076 – ManutenÇÃo dos ceMitÉrios MuniciPais
3.1.90.11.00.00 – VenciMentos e VantaGens fiXas – Pessoal ciVil
00000 – recursos ordinarios(liV) – eXercicios anteriores
r$
30.000,00
total da suPleMentaÇÃo

DECRETO N° 377/2016
o Prefeito MuniciPal de castro, estado do ParanÁ, no uso de
suas atribuições, considerando o lapso contido no ano do decreto nº 270/2016, resolve:

r$

306.000,00

art. 2º - Para coBertura do crÉdito adicional suPleMentar,
de conforMidade coM o art.1º deste decreto, serÁ utiliZado o
suPeraVit financeiro - recursos nÃo Vinculados do eXercÍcio de 2015,
relatiVo aos recursos liVres.
art. 3º - este decreto entrarÁ eM ViGor na data de sua
PuBlicaÇÃo, reVoGadas as disPosiÇÕes eM contrÁrio.

art. 1° retificar o havido:
- onde consta:
decreto nº 270/2015.

edifÍcio da Prefeitura MuniciPal de castro, eM 30 de Maio de
2016.

- considerar:
decreto nº 270/2016.
art. 2° 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, 30 de maio de 2016.

REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO Nº 379/2016
suMula: aBre crÉdito adicional
suPleMentar no Valor de r$ 20.000,00
(Vinte Mil reais).

DECRETO Nº 378/2016
suMula:
aBre crÉdito adicional
suPleMentar no Valor de r$ 306.000,00
(treZentos e seis 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$ 306.000,00 (treZentos e seis Mil reais), Para
reforÇo nas seGuintes dotaÇÕes orÇaMentÁrias:
09 - secretaria MuniciPal de desenVolViMento urBano
09.008 – suPerintendÊncia de PlaneJaMento territorial
04.122.0002.2082 – ManutenÇÃo e desenVolViMento da suPerintendÊncia
de PlaneJaMento territorial
3.1.90.13.00.00 – oBriGaÇÕes Patronais
00000 – recursos ordinarios(liV) – eXercicios anteriores
r$
11.000,00
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
3.1.90.11.00.00 – VenciMentos e VantaGens fiXas – Pessoal ciVil
00000 – recursos ordinarios(liV) – eXercicios anteriores
r$
210.000,00
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
3.1.90.13.00.00 – oBriGaÇÕes Patronais
00000 – recursos ordinarios(liV) – eXercicios anteriores
r$
45.000,00
21 – secretaria MuniciPal de GoVerno
21.001 – GaBinete do secretÁrio
04.122.0002.2031 – ManutenÇÃo e desenVolViMento das atiVidades da
secretaria MuniciPal de GoVerno
3.3.90.39.00.00 – outros serViÇos de terceiros – Pessoa Juridica
00000 – recursos ordinarios(liV) – eXercicios anteriores
r$
10.000,00
23 - secretaria MuniciPal de adMinistraÇÃo

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:
04 – secretaria MuniciPal de faZenda
04.008 – suPerintendÊncia de contaBilidade
04.123.0008.2022– ManutenÇÃo das atiVidades da suPerintendÊncia de
contaBilidade
3.3.90.30.00.00 – Material de consuMo
00000 – recursos ordinÁrios(liV) – eXercicio corrente
r$
20.000,00
total da suPleMentaÇÃo

r$

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:
04 – secretaria MuniciPal de faZenda
04.008 – suPerintendÊncia de contaBilidade
04.123.0008.2022– ManutenÇÃo das atiVidades da suPerintendÊncia de
contaBilidade
3.3.90.39.00.00 – outros serViÇos de terceiros – Pessoa Juridica
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.
edifÍcio da Prefeitura MuniciPal de castro, eM 30 de Maio de
2016.

REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL
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3.3.20.93.00.00 – indeniZaÇÕes e restituiÇÕes
00130 – fnde/terMo coMPr Pac2 05385/20130-nsG-J ar – eXercÍcios
ANTERIORES
r$
262.447,04
total da suPleMentaÇÃo
DECRETO Nº 380/2016
suMula:
aBre crÉdito
suPleMentar no Valor de
(ONZE MIL, TREZENTOS E
E OITO REAIS E TRINTA
centaVos).

adicional
r$ 11.348,34
QUARENTA
E QUATRO

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$

262.447,04

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 2016,
relatiVo ao fnde/terMo de coMProMisso Pac2 05385/2013-educaÇÃo
infantil nossa senHora das GraÇas e JardiM araPonGas, 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.
edifÍcio da Prefeitura MuniciPal de castro, eM 30 de Maio de
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
suPleMentar no Valor de r$ 11.348,34 (onZe Mil, treZentos e Quarenta
e oito reais e trinta e Quatro centaVos), Para reforÇo na seGuinte
dotaÇÃo orÇaMentÁria:

REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

88 – encarGos esPeciais do MunicÍPio
88.001 – encarGos esPeciais do MunicÍPio
28.846.0000.0002 – indeniZaÇÕes e restituiÇÕes
3.3.20.93.00.00 – indeniZaÇÕes e restituiÇÕes
00130 – fnde/terMo coMPr Pac2 05385/20130-nsG-J ar – eXercÍcio corrente
r$
11.348,34
total da suPleMentaÇÃo

r$

DECRETO Nº 382/2016

11.348,34

art. 2º - Para coBertura do crÉdito adicional suPleMentar,
de conforMidade coM o art.1º deste decreto, serÁ utiliZado o
eXcesso de arrecadaÇÃo - recursos Vinculados do eXercÍcio de 2016,
relatiVo ao fnde/terMo de coMProMisso Pac2 05385/2013-educaÇÃo
infantil nossa senHora das GraÇas e JardiM araPonGas, celeBrado
coM o fundo nacional de desenVolViMento da educaÇÃo.

suMula: aBre
crÉdito
adicional
suPleMentar no Valor de r$ 4.959,36
(Quatro Mil, noVecentos e cinQuenta
e noVe reais e trinta e seis 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,

art. 3º - este decreto entrarÁ eM ViGor na data de sua
PuBlicaÇÃo, reVoGadas as disPosiÇÕes eM contrÁrio.
edifÍcio da Prefeitura MuniciPal de castro, eM 30 de Maio de
2016.

REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

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$ 4.959,36 (Quatro Mil, noVecentos e
cinQuenta e noVe reais e trinta e seis centaVos), Para reforÇo na
seGuinte dotaÇÃo orÇaMentÁria:
88 – encarGos esPeciais do MunicÍPio
88.001 – encarGos esPeciais do MunicÍPio
28.846.0000.0002 – indeniZaÇÕes e restituiÇÕes
3.3.20.93.00.00 – indeniZaÇÕes e restituiÇÕes
00142 – fnde/terMo coMP Pac 207683/2013-constr Quadra escolar
coBerta coM VestiÁrio esc Mun santo laZarini da silVa – eXercÍcio
CORRENTE
r$
4.959,36
total da suPleMentaÇÃo

DECRETO Nº 381/2016
suMula:
aBre crÉdito
adicional
suPleMentar no Valor de r$ 262.447,04
(DUZENTOS E SESSENTA E DOIS
MIL,
QUATROCENTOS E QUARENTA E SETE
reais e Quatro 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,

art. 3º - este decreto entrarÁ eM ViGor na data de sua
PuBlicaÇÃo, reVoGadas as disPosiÇÕes eM contrÁrio.
edifÍcio da Prefeitura MuniciPal de castro, eM 30 de Maio de

d e c r e t a:

88 – encarGos esPeciais do MunicÍPio
88.001 – encarGos esPeciais do MunicÍPio
28.846.0000.0002 – indeniZaÇÕes e restituiÇÕes

4.959,36

art. 2º - Para coBertura do crÉdito adicional suPleMentar,
de conforMidade coM o art.1º deste decreto, serÁ utiliZado o eXcesso
de arrecadaÇÃo - recursos Vinculados do eXercÍcio de 2016, relatiVo
ao fnde/terMo de coMProMisso Pac 207683/2013 – construÇÃo Quadra
escolar coBerta coM VestiÁrio na escola MuniciPal santo laZarini
da silVa, celeBrado coM o fundo nacional de desenVolViMento da
educaÇÃo.

2016.
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$ 262.447,04 (duZentos e sessenta e dois
Mil, Quatrocentos e Quarenta e sete reais e Quatro centaVos), Para
reforÇo na seGuinte dotaÇÃo orÇaMentÁria:

r$

REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL
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DECRETO Nº 383/2016
suMula:
aBre crÉdito adicional
suPleMentar no Valor de r$ 116.892,45
(CENTO E DEZESSEIS MIL, OITOCENTOS E
noVenta e dois reais e Quarenta e
cinco 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:
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$ 116.892,45 (cento e deZesseis
Mil, oitocentos e noVenta e dois reais e Quarenta e cinco centaVos),
Para reforÇo na seGuinte dotaÇÃo orÇaMentÁria:
88 – encarGos esPeciais do MunicÍPio
88.001 – encarGos esPeciais do MunicÍPio
28.846.0000.0002 – indeniZaÇÕes e restituiÇÕes
3.3.20.93.00.00 – indeniZaÇÕes e restituiÇÕes
00142 – fnde/terMo coMP Pac 207683/2013-constr Quadra escolar
coBerta coM VestiÁrio esc Mun santo laZarini da silVa – eXercÍcios
ANTERIORES
r$
116.892,45
total da suPleMentaÇÃo

r$

116.892,45

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 2016, relatiVo ao
fnde/terMo de coMProMisso Pac 207683/2013 – construÇÃo Quadra
escolar coBerta coM VestiÁrio na escola MuniciPal santo laZarini da
silVa, celeBrado coM o fundo nacional de desenVolViMento da educ
aÇÃo.
art. 3º - este decreto entrarÁ eM ViGor na data de sua
PuBlicaÇÃo, reVoGadas as disPosiÇÕes eM contrÁrio.
edifÍcio da Prefeitura MuniciPal de castro, eM 30 de Maio de
2016.

REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL
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CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

RESOLUÇÃO Nº 07, DE 26 DE ABRIL DE 2016
Aprova o Demonstrativo Sintético Físico-Financeiro
referente ao Ano - 2015.
O Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS, em reunião
ordinária realizada no dia 26 de abril 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 Norma Operacional Básica do Sistema Único da Assistência Social NOB/SUAS, disposta na Resolução CNAS nº 33, de 12 de dezembro de 2012;
Considerando a Resolução Nº 145, de 15 de outubro de 2004, do CNAS, que aprova a
Política Nacional de Assistência Social;
Considerando a Resolução Nº 109, de 11 de novembro de 2009, do CNAS, que aprova a
Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais;
Considerando a Portaria nº 625 de 10 de agosto de 2010 do Ministério do
Desenvolvimento Social e Combate a Fome e as orientações referente à aplicação e
reprogramação dos recursos financeiros repassados pelo Fundo Nacional de Assistência
Social;
Considerando a Lei Orgânica da Assistência Social, aprovada pela Lei nº 8.742, de 7 de
dezembro de 1993, que em seu art. 23 entende por serviços assistenciais as atividades
continuadas que visem à melhoria de vida da população e cujas ações, voltadas para as
necessidades básicas, observem os objetivos, princípios e diretrizes estabelecidas na Lei;
Considerando que o Demonstrativo Sintético Físico Financeiro é um instrumento
utilizado pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome - MDS para
lançamento de dados sobre a execução dos recursos recebidos do FNAS – Fundo Nacional
de Assistência Social e metas físicas executadas no exercício;
Considerando que os recursos recebidos do FNAS- Fundo Nacional de Assistência Social
foram executados de forma correta respeitando os princípios da Administração Pública, as
regulações e normativas do SUAS e, observando o princípio da finalidade e objetivo a que
se destina cada recurso, dentro dos respectivos Pisos de Proteção Social Básica e Especial
e também recursos de Gestão do SUAS e Programa Bolsa Família;
Considerando que os Serviços, Programas e Benefícios foram ofertados de forma regular
e contínua com qualidade e respeitando os critérios estabelecidos em lei, cumprindo as
pactuações do Conselho Municipal de Assistência Social de Castro/Pr firmadas com o
Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à Fome inclusive quanto as metas
físicas;
E Considerando ainda as demais diretrizes e normativas do SUAS – Sistema Único de
Assistência Social e, que o preenchimento deste Instrumento atende à realidade do
município em consonância com o Plano Municipal de Assistência Social e traduz a
execução física financeira do período em questão;
Rua Padre Damaso, nº 81 – Cep 84165-210 - Centro – Castro/Pr – Fone (42) 2122-5560
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Conselho Municipal de Assistência Social
Lei Municipal nº 1.561/07 alterado pela lei nº 2583/2013
RESOLVE
Art. 1.º – Deliberar quanto a aprovação do Demonstrativo Sintético Físico Financeiro do
SUAS - Ano 2015.
§1º - Aprovação do Demonstrativo Sintético Físico Financeiro dos Serviços/Programas do
SUAS;
§2º- Aprovação do Demonstrativo Sintético Anual da Execução Físico-Financeira - Gestão
SUAS – Sistema Único de Assistência Social - 2015;
§3º Aprovação do Demonstrativo Sintético Anual da Execução Físico-Financeira - Gestão
do PBF - Programa Bolsa Família - Índice de Gestão Descentralizada Municipal.
Art. 2.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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