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PORTARIA Nº 1402/2016
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:

PORTARIA Nº 1399/2016
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 ao servidor JociMar
alves matrícula nº 18635-0, lotado na secretaria Municipal de esporte no período de 04
de novembro 2016 a 03 de dezembro de 2016.

art. 1° conceder licença especial remunerada à servidora Marina da
silva matrícula nº 5975-0, lotada na secretaria Municipal de educação no período de 05 de
novembro 2016 a 04 de dezembro de 2016.
art. 2° esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as
disposições em contrário.
edifício da Prefeitura Municipal de castro, 11 de novembro de 2016.

art. 2° esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as
disposições em contrário.
edifício da Prefeitura Municipal de castro, 11 de novembro de 2016.

REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

PORTARIA Nº 1403/2016
REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

PORTARIA Nº 1400/2016
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 ao servidor Marcio
santos matrícula nº 18481-1, lotado na secretaria Municipal de saúde no período de 07
de novembro 2016 a 06 de dezembro 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 Miria de
freitas vieira matrícula nº 27308-0, lotada na secretaria Municipal de educação no
período de 07 de novembro 2016 a 06 de dezembro de 2016.
art. 2° esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as
disposições em contrário.
edifício da Prefeitura Municipal de castro, 11 de novembro de 2016.

art. 2° esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as
disposições em contrário.
edifício da Prefeitura Municipal de castro, 11 de novembro de 2016.

REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

PORTARIA Nº 1404/2016
REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

PORTARIA Nº 1401/2016
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 nelci da silva
siMer matrícula nº 12939-0, lotada na secretaria Municipal de educação no período de 10
de novembro 2016 a 09 de dezembro de 2016.
art. 2° esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as
disposições em contrário.

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 maio de 2016, como a
seguir se descreve:
classe s3 407
neiva auXiliadora Marcondes

art. 2° esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário
edifício da Prefeitura Municipal de castro, 11 de novembro de 2016.

edifício da Prefeitura Municipal de castro, 11 de novembro de 2016.
REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL
REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

10278-1
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PORTARIA Nº 1405/2016
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 maio de 2016, como a
seguir se descreve:
CLASSE S3 303
nelci Maria Martins PinHeiro 7099-0

art. 1° reGulariZar a concessÃo de avanÇo Por MÉrito
Profissional ao servidor municipal, abaixo indicado, no mês de maio de 2016, como a
seguir se descreve:
classe s2 407
aMir de Jesus leal

9660-1

art. 2° esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário
edifício da Prefeitura Municipal de castro, 11 de novembro 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, 11 de novembro de 2016.

REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

PORTARIA Nº 1409/2016
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:

PORTARIA Nº 1406/2016
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 maio de 2016, como a
seguir se descreve:
classe s2 511
aurora de Jesus dos santos

3751-1

art. 1° reGulariZar a concessÃo de ProMoÇÃo Por
MereciMento Profissional à servidora municipal, abaixo indicada, no mês de
junho/2016, como a seguir se descreve:
classe P3 307
Mauricleia aParecida da silva Moraes

16470-0

art. 2° esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário
edifício da Prefeitura Municipal de castro, 11 de novembro 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, 11 de novembro de 2016.

REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

PORTARIA Nº 1410/2016

PORTARIA Nº 1407/2016

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:

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 ProMoÇÃo Por
MereciMento Profissional à servidora municipal, abaixo indicada, no mês de
junho/2016, como a seguir se descreve:

art. 1° reGulariZar a concessÃo de avanÇo Por MÉrito
Profissional à servidora municipal, abaixo indicada, no mês de maio de 2016, como a
seguir se descreve:
classe s2 410
Marilda aPª loPes teiXeira de oliveira

classe P3 307
Meri carMen GonZaleZ Pose 16489-0
art. 2° esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário

29351-0
edifício da Prefeitura Municipal de castro, 11 de novembro 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, 11 de novembro de 2016.

REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

PORTARIA Nº 1411/2016

PORTARIA Nº 1408/2016

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:

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 ProMoÇÃo Por
MereciMento Profissional à servidora municipal, abaixo indicada, no mês de
junho/2016, como a seguir se descreve:
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NOTIFICAÇÃO Nº 39
classe P3 307
ronilda de oliveira Mello

16543-0

art. 2° esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário
edifício da Prefeitura Municipal de castro, 11 de novembro de 2016.

notificamos a empresa PlasMedic coMercio de Materiais Para uso
Medico e laboratorial ltda, inscrita no cnPJ nº 09.200.303/0001-22, para que
proceda, no prazo máximo de até 5 (cinco) dias úteis a partir da data de publicação no
diário ofício eletrônico do Município de castro, da troca dos produtos mencionados no
memorando nº 438/2016 da secretaria Municipal de saúde (conforme segue em anexo),
sob pena de imediata instauração de procedimento para aplicação de penalização e demais
cominações legais, incluindo a suspensão do direito de licitar e declaração de inidoneidade.
castro, 10 de novembro de 2016.

REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

Lincoln Cesar Schmitke
Superintendência de Suprimentos
Secretaria Municipal de Administração

PORTARIA Nº 1412/2016
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
junho/2016, como a seguir se descreve:
classe P3 404
Josiane aParecida carneiro alMeida

Poder leGislativo
PORTARIA N° 27 /2016
o Presidente da câmara Municipal de castro, no uso de suas atribuições
legais,
R E S O L V E -:

21199-1

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

deterMinar que, tendo em vista ponto facultativo autorizado pelo Poder
executivo, não haverá expediente no dia 14 de novembro em atenção ao feriado da
“Proclamação da república”.

edifício da Prefeitura Municipal de castro, 11 de novembro de 2016.

Gabinete da Presidência, em 10 de novembro de 2016.

REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

Gerson Sutil
Presidente
PORTARIA Nº 28/2016

suPerintendÊncia de suPriMentos e licitaÇÃo

o Presidente da câmara Municipal de castro, no uso de suas atribuições
legais,
RESOLVE:-

AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N° 173/2016

conceder a funcionária carla rosana Moreira scHMeGel,
matrícula 04-1, promoção por merecimento constante na resolução nº 02/2013, com
acesso à referência l do nível iv , da tabela constante do anexo ii da lei nº 3251/2016, com
efeitos a partir de 1º de novembro de 2016.
Gabinete da Presidência, em 10 de novembro de 2016.

OBJETO: aQuisiÇÃo de Pacotes de viaGens Para crianÇas
abriGadas no ProGraMa casa lar – convÊnio: 451/11 cedca/fia/casa lar
- secretaria MuniciPal da faMÍlia e desenvolviMento social.
EMISSÃO: 10/11/2016.

Gerson Sutil
Presidente

ABERTURA: 29/11/2016.
HORÁRIO: 09:00 Horas.

PORTARIA Nº 29/2016

VALOR MÁXIMO: r$ 3.640,00 (três mil, seiscentos e quarenta 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.
castro, 10 de novembro de 2016.

o Presidente da câmara Municipal de castro, no uso de suas atribuições
legais,
RESOLVE:conceder a funcionária deboraH cristina MacHado bueno
, matrícula 03-1, promoção por merecimento constante na resolução nº 02/2013, com
acesso à referência M do nível Xiv , da tabela constante do anexo ii da lei nº 3251/2016,
com efeitos a partir de 1º de novembro de 2016.
Gabinete da Presidência, em 10 de novembro de 2016.

ANTONIO CARLOS SILVA
Pregoeiro
Gerson Sutil
Presidente
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PORTARIA Nº 30/2016
	O Presidente da Câmara Municipal de Castro, no uso de suas atribuições
legais,
RESOLVE:	CONCEDER a funcionária ROSANA MARA PRESTES PEREIRA IURK,
matrícula 05-1, promoção por merecimento constante na resolução nº 02/2013, com
acesso à referência M do nível XIV , da tabela constante do Anexo II da Lei nº 3251/2016,
com efeitos a partir de 1º de novembro de 2016.
Gabinete da Presidência, em 10

de novembro de 2016.

Gerson Sutil
Presidente
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