DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DO

MUNICÍPIO DE CASTRO
ÓRGÃO OFICIAL - LEI Nº 2628/2013
LEIS

castro, 16 de noveMbro de 2016 • 1170 • 06 PÁGinas
a cÂMara MuniciPal de castro decretou e eu, Prefeito MuniciPal
sanciono esta Lei:
art. 1º. transfere da secretaria Municipal da família e desenvolvimento social
para o órgão municipal responsável pela política de segurança Pública o conselho Municipal
de Políticas Públicas sobre drogas (comud) e o fundo Municipal de Políticas Públicas sobre
drogas (fumud), previstos na lei nº 3.149/2015.

LEI Nº 3308/2016
SÚMULA: Autoriza a desafetação de área e
sua doação para a Associação Antonio e Marcos
Cavanis e dá outras providências.
a cÂMara MuniciPal de castro decretou e eu, Prefeito MuniciPal
sanciono esta Lei:

Parágrafo único. os contratos, acordos, convênios e outros compromissos
de natureza jurídica dos órgãos mencionados no caput terão sua continuidade sob a
responsabilidade do órgão municipal de segurança pública.
Art. 2º. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
edifício da Prefeitura Municipal de castro, em 16 de novembro de 2016.

Art. 1º Autoriza a desafetação da condição de área de uso institucional,
prolongamento da rua santo antônio da Platina, inservível à administração, com área de
329,70 m², com medidas e confrontações constantes da Matrícula nº 33.362 do registro
Geral de Imóveis desta Comarca e avaliada conforme Laudo de Avaliação nº 292/2016 da
Comissão Municipal de Valores.
art. 2º autoriza o Poder executivo Municipal a proceder a doação da área
descrita no artigo 1º desta Lei, com ônus a serem indicados por ocasião da lavratura da
escritura pública, à associação antônio e Marcos cavanis, pessoa jurídica devidamente
inscrita no cnPJ/Mf sob nº 75.637.256/0001-03, com sede na rua oscar Marfurt, nº 163 –
Vila Santa Cruz, nesta cidade.
Parágrafo único a doação destina-se para a complementação das obras já
existentes onde são desenvolvidas atividades pela associação beneficiária, direcionadas ao
atendimento de crianças e adolescentes, não podendo haver desvio de finalidade.
art. 3º esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas disposições
em contrário.
Prefeitura Municipal de castro - Pr, em 16 de novembro de 2016.

REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

LEI N° 3311/2016
SÚMULA: Denomina Avenida e as ruas do
Loteamento Terra Nova.
a cÂMara MuniciPal de castro decretou e eu, Prefeito MuniciPal
sanciono esta Lei:
Art. 1º Denomina Avenida e as ruas do Loteamento Terra Nova conforme
descrito a seguir: a avenida deste loteamento que informalmente é conhecida como
Avenida Integração, passará oficialmente a ter essa denominação.
rua 01 passará a chamar-se rua Peter schüller;
rua 02 passará a chamar-se rua antonio Karl Gerhards;
rua 03 passará a chamar-se rua Padre richard Weidlich;
rua 04 passará a chamar-se rua Josef Maus;
rua 05 passará a chamar-se rua Monica Gertrudes Maus.
art. 2º ao Poder executivo Municipal caberá confeccionar as placas com as
denominações mencionadas, bem como a escolha dos locais onde as mesmas serão fixadas.

LEI N° 3309/2016
SÚMULA: Denomina Escola Municipal do Campo
de serra do apon, neste Município.

Art. 3º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
edifício da Prefeitura Municipal, em 16 de novembro de 2016.

a cÂMara MuniciPal de castro decretou e eu, Prefeito MuniciPal
sanciono esta Lei:
art. 1º denomina de Professor benedito roque de campos leal a escola
Municipal do campo de serra do apon, na localidade de serra do apon, neste Município.
Art. 2º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.

REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

edifício da Prefeitura Municipal, em 16 de novembro de 2016.

DECRETOS
REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL
DECRETO Nº 770/2016
LEI Nº 3310/2016
SÚMULA: Transfere o Conselho Municipal de
Políticas Públicas sobre drogas de castro ao
órgão municipal de segurança Pública.

SUMULA: ABRE
CRÉDITO ADICIONAL
suPleMentar no valor de r$ 15.000,00
(QuinZe 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,
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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$ 15.000,00 (QuinZe Mil reais), Para reforÇo
na seGuinte dotaÇÃo orÇaMentÁria:

13– secretaria MuniciPal de saÚde
13.002 – fundo MuniciPal de saÚde
10.305.0032.2095 – ManutenÇÃo das atividades da viGilÃncia eM saÚde
3.3.90.14.00.00 – diÁrias – Pessoal civil
00510 – taXas – eXercÍcio Poder de PolÍcia – eXercicio corrente
r$
300,00
total

16 – secretaria MuniciPal de obras e serviÇos PÚblicos
16.001 - GABINETE DO SECRETARIO
04.122.0002-2001 – ManutenÇÃo das atividades da secretaria MuniciPal
de obras e serviÇos PÚblicos
3.3.90.39.00.00 – outros serviÇos de terceiros – Pessoa Juridica
00000 – recursos ordinarios(liv) – eXercicio corrente
r$
15.000,00
total da suPleMentaÇÃo

r$

da reduÇÃo

15.000,00

16 – secretaria MuniciPal de obras e serviÇos PÚblicos
16.001 - GABINETE DO SECRETARIO
04.122.0002-2001 – ManutenÇÃo das atividades da secretaria MuniciPal
de obras e serviÇos PÚblicos
3.3.90.36.00.00 – outros serviÇos de terceiros – Pessoa fisica
00000 – recursos ordinarios(liv) – eXercicio corrente
r$
10.000,00
r$

300,00

edifÍcio da Prefeitura MuniciPal de castro, eM 16 de
NOVEMBRO DE 2016.

REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

16 – secretaria MuniciPal de obras e serviÇos PÚblicos
16.001 - GABINETE DO SECRETARIO
04.122.0002-2001 – ManutenÇÃo das atividades da secretaria MuniciPal
de obras e serviÇos PÚblicos
3.3.90.14.00.00 – diÁrias – Pessoal civil
00000 – recursos ordinarios(liv) – eXercicio corrente
r$
5.000,00

da reduÇÃo

r$

art. 3º - este decreto entrarÁ eM viGor na data de sua
PublicaÇÃo, revoGadas as disPosiÇÕes eM contrÁrio.

art. 2º - Para cobertura do crÉdito adicional suPleMentar,
de conforMidade coM o art. 1º deste decreto, serÃo utiliZados os
recursos Provenientes do cancelaMento de Parte das dotaÇÕes
orÇaMentÁrias, a seGuir esPecificadas:

total
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15.000,00

art. 3º - este decreto entrarÁ eM viGor na data de sua
PublicaÇÃo, revoGadas as disPosiÇÕes eM contrÁrio.
edifÍcio da Prefeitura MuniciPal de castro, eM 16 de
NOVEMBRO DE 2016.

DECRETO Nº 772/2016
SUMULA:
ABRE CRÉDITO
ADICIONAL
suPleMentar no valor de r$ 1.000,00
(HuM 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$ 1.000,00 (HuM Mil reais), Para reforÇo na
seGuinte dotaÇÃo orÇaMentÁria:
13– secretaria MuniciPal de saÚde
13.002 – fundo MuniciPal de saÚde
10.305.0032.2095 – ManutenÇÃo das atividades da viGilÃncia eM saÚde
3.3.90.39.00.00 – outros serviÇos de terceiros – Pessoa Juridica
00497 – viGilÂncia eM saÚde - eXercicÍos anteriores
r$
1.000,00
total da suPleMentaÇÃo

r$

1.000,00

REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

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 VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CELEBRADO COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE.

DECRETO Nº 771/2016

art. 3º - este decreto entrarÁ eM viGor na data de sua
PublicaÇÃo, revoGadas as disPosiÇÕes eM contrÁrio.

SUMULA: ABRE CRÉDITO ADICIONAL
suPleMentar no valor de r$ 300,00
(treZentos reais).

edifÍcio da Prefeitura MuniciPal de castro, eM 16 de
NOVEMBRO 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
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$ 300,00 (treZentos reais), Para reforÇo na
seGuinte dotaÇÃo orÇaMentÁria:
13– secretaria MuniciPal de saÚde
13.002 – fundo MuniciPal de saÚde
10.305.0032.2095 – ManutenÇÃo das atividades da viGilÃncia eM saÚde
3.3.90.47.00.00 – obriGaÇÕes tributÁrias e contributivas
00510 – taXas – eXercÍcio Poder de PolÍcia – eXercicio corrente
r$
300,00
total

da

suPleMentaÇÃo

r$

300,00

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:

DECRETO Nº 773/2016
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
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seGuinte dotaÇÃo orÇaMentÁria:
13 – secretaria MuniciPal de saÚde
13.002 – fundo MuniciPal de saÚde
10.302.0030.2093 – ManutenÇÃo e desenvolviMento das atividades da
unidade de Pronto atendiMento
3.3.90.39.00.00 – outros serviÇos de terceiros – Pessoa Juridica
00303 – saÚde-rec.vinc (ec29/00-15%) – eXercicÍos anteriores
r$
20.000,00
total da suPleMentaÇÃo

r$

20.000,00

art. 2° esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário
edifício da Prefeitura Municipal de castro, 16 de novembro de 2016.

REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

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%).
art. 3º - este decreto entrarÁ eM viGor na data de sua
PublicaÇÃo, revoGadas as disPosiÇÕes eM contrÁrio.
edifÍcio da Prefeitura MuniciPal de castro, eM 16 de
NOVEMBRO DE 2016.

PORTARIA Nº 1414/2016
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 ao servidor municipal, abaixo indicado, no mês de maio de 2016, como a
seguir se descreve:

REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

CLASSE S6 102
tHiaGo auGusto silverio

28908-2

art. 2° esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário
edifício da Prefeitura Municipal de castro, 16 de novembro de 2016.

Portarias

REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL
PORTARIA Nº 1381/2016
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 ao servidor municipal, abaixo indicado, no mês de
junho/2016, como a seguir se descreve:
classe P3 307
elcio de souZa

13773-0

art. 2° esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário
edifício da Prefeitura Municipal de castro, 09 de novembro de 2016.

PORTARIA Nº 1415/2016
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 ao servidor municipal, abaixo indicado, no mês de maio de 2016, como a
seguir se descreve:
classe s6 104
leandro verdile carneiro de souZa

29068-0

art. 2° esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário
edifício da Prefeitura Municipal de castro, 16 de novembro de 2016.

REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL
REPUBLICADO EM VIRTUDE DE ERRO NA PUBLICAÇÃO ANTERIOR,
TORNANDO-A SEM EFEITO

REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

PORTARIA Nº 1416/2016
PORTARIA Nº 1413/2016
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 ao servidor municipal, abaixo indicado, no mês de maio de 2016, como a
seguir se descreve:
CLASSE M3 101
leandro boMfiM

309737-0

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 s6 307
Maria Zelia bartMeYer

20397-1

art. 2° esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
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disposições em contrário
edifício da Prefeitura Municipal de castro, 16 de novembro de 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

PORTARIA Nº 1417/2016
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 ao servidor municipal, abaixo indicado, no mês de maio de 2016, como a
seguir se descreve:
CLASSE M3 101
HelMari GoltZ

PORTARIA Nº 1420/2016

art. 1° reGulariZar a concessÃo de ProMoÇÃo Por
MereciMento Profissional ao servidor municipal, abaixo indicado, no mês de
junho/2016, como a seguir se descreve:
,
classe P3 512
Marcos vinicios silva de rocco
5568-0
art. 2° esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário
edifício da Prefeitura Municipal de castro, 16 de novembro de 2016.

419133-0

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, 16 de novembro de 2016.
PORTARIA Nº 1421/2016
REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

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 1418/2016
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 407
nelZira aParecida da silva

11991-1

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 512
Maria iZabel de oliveira nunes

5533-0

art. 2° esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário
edifício da Prefeitura Municipal de castro, 16 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, 16 de novembro de 2016.

REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

PORTARIA Nº 1422/2016

PORTARIA Nº 1419/2016
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 512
luciane scHoeMbaecHler Pereira

REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

5550-0

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

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 513
ana reGina correa da silva de Paula

art. 2° esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário
edifício da Prefeitura Municipal de castro, 16 de novembro de 2016.

edifício da Prefeitura Municipal de castro, 16 de novembro de 2016.
REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL
REINALDO CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

3808-0
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SECRETARIA MUN DA FAMILIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Prefeitura Municipal de Castro

Secretaria M. da Família e Desenvolvimento Social
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2016
RESULTADO FINAL DA ANÁLISE DAS PROPOSTAS

A Comissão de Avaliação nomeada pelo Decreto municipal nº 729/2015,
nos termos do item nº 11.1 do edital de Chamamento Público para seleção de
Propostas nº 003/2016 da Secretaria Municipal da Família e Desenvolvimento
Social, torna público o resultado final das propostas apresentadas:
Associação Antônio e Marcos Cavanis – Serviço de Convivência e
Fortalecimento de Vínculos para Crianças e Adolescentes
CNPJ nº 75.637.256.0005-37
Fonte de Recurso: Orçamento Municipal e Recurso Federal
Parecer favorável
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – Serviço de Proteção
Social Especial para Pessoas com Deficiência e suas Famílias
CNPJ nº 75.638.437.0001-54
Fonte de Recurso: Orçamento Municipal e Recurso Federal
Parecer favorável
Associação de Assistência Social de Castrolanda – Serviço de Convivência
e Fortalecimento de Vínculos para Crianças e Adolescentes
CNPJ nº 01.592.677.0001-29
Fonte de Recurso: Orçamento Municipal e Recurso Federal
Parecer favorável
Obras Sociais Mariliana Barbosa – Serviço de Acolhimento Institucional
CNPJ nº 76.110.873/0001-19
Fonte de Recurso: Orçamento Municipal
Parecer favorável
Unidade de Serviço de Acolhimento Institucional para Idosos – São Vicente
de Paulo;
CNPJ nº: 76.111.244/0001-03
Fonte de Recurso: Orçamento Municipal
Parecer favorável
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Prefeitura Municipal de Castro

Secretaria M. da Família e Desenvolvimento Social
• Unidade de Serviço de Acolhimento Institucional para Idosos – São Vicente
de Paulo;
CNPJ nº: 76.111.244/0001-03
Fonte de Recurso: Recurso Federal
Parecer favorável
Castro, 09 de novembro de 2016.

ATAISE VILAS BOAS MARONEZE
CI/RG: 5.914.697-1

ROSMERI APARECIDA DALAZOANA GEBELUKA
CI/RG:4.424.029-7

CLEIDE MARIA KRET
CI/RG:4.452.884-3

BRUNA TAIZE DE MENDONÇA
CI/RG:9.224.058-4
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