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EXTRATO DE JUSTIFICATIVA DE 

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 
003/13 

Contratante: Prefeitura Municipal de Castanhal. 
Contratado: ASP – Automação, Serviços e 
Produtos de Informática LTDA. CNPJ 
Contratado: 02.288.268/0001-04. Objeto: 
Locação de software de gestão pública para as 
Secretarias deste município de Castanhal/Pa., 
conforme especificações contidas no Processo de 
Inexigibilidade nº 003/2013.  Vigência: 
26/03/2013 a 31/12/2013. Valor Total: R$ 
300.000,00 (trezentos mil reais).  

TERMO DE RECONHECIMENTO E 
RATIFICAÇÃO 

Por este termo reconheço e ratifico o ato de 
inexigibilidade de licitação, de corrente do 
processo nº 003/2013, cujo objeto consiste na 
contratação de empresa especializada no serviço 
de locação de software de gestão pública para as 
secretarias deste município de Castanhal/Pa. 
ASP – AUTOMAÇÃO, SERVIÇOS E 
PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA, 
nos termos do art. 25, I da Lei nº 8.666/93 e 
conforme Parecer Jurídico constante deste 
processo. 

Castanhal (Pa), 26 de março de 2013. 
PAULO SÉRGIO RODRIGUES TITAN 

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE 
PREÇOS 

Ata De Registro De Preços nº 008/2013 - 
Pregão Presencial SRP nº 004/2013. Valor Total: 
R$ 2.715.739,60 (Dois milhões, setecentos e 
quinze mil setecentos e trinta e nove reais e 
sessenta centavos). Vigência: 12 meses, a contar 
da publicação no Diário Oficial do Município. 
Objeto: Fornecimento de gêneros alimentícios 
perecíveis e não perecíveis, destinados ao 
Programa Nacional de Alimentação Escolar – 
PNAE, Educação de Jovens e Adultos – EJA, 
Educação Infantil e demais secretarias deste 
município de Castanhal/Pa. Contratados: Nagase 
e Martins Ltda, Costa e Simão Ltda,  Polo 
Comércio e Representações Ltda, C. Ribeiro 
Dist. LTDA e C.C. Comercial LTDA. A ata está 
disponível na Secretaria de Suprimento e 
Licitação. Informações: telefone (91) 3721-1445 
ou (91) 3721-1990. 

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 
Pregão Presencial SRP 004/2013 

O Prefeito Municipal de Castanhal, 
estado do Pará, no uso de suas 
atribuições legais, nos termos do inciso 
XXII do artigo 4º da Lei nº 10.520/02, 
da Lei nº. 8.666/93 e demais 
disposições que regulam a matéria, bem 
como as atas de realização exaradas 
pela Comissão de Licitação e tendo em 
vista a realização de processo licitatório 
na modalidade Pregão Presencial 
através do Sistema de Registro de 
Preços n.º 004/2013-PMC, destinado à 
contratação de empresa especializada 
no fornecimento de Gêneros 

Alimentícios Perecíveis e não Perecíveis, 
destinado ao Programa Nacional de 
Alimentação Escolar- PNAE, Educação 
de Jovens e Adultos- EJA, Educação 
infantil e as demais secretarias deste 
Município de Castanhal-Pará, para 
atender por um período de 12 (doze) 
meses resolve HOMOLOGAR: 
• Os Itens 13, 14, 15, e 27 à empresa NAGASE 

E MARTINS LTDA. 
• Os Itens 04, 10, 18, 21, 22, 23, 24, 28 e 29 à 

empresa C. RIBEIRO DIST. LTDA. 
• Os Itens 11 e 12 à empresa   C.C. 

COMERCIAL LTDA. 
• Os Itens 19 e 24 à empresa COSTA & 

SIMÃO LTDA. 
• Os Itens 02 , 03, 05, 06, 07, 08, 09,16, 17,20 

,25  e 26 à empresa POLO COMÉRCIO E 
REPRESENTAÇÃO LTDA. 

À Comissão de Licitação, para convocar as 
empresas vencedoras no certame para assinatura 
da Ata de Registro de Preço e posterior 
contratação. Havendo recusa, observar-se-ão as 
penalidades cominadas na legislação pertinente. 

Castanhal/PA, 15 de Março de 2013. 
PAULO SÉRGIO RODRIGUES TITAN 

Prefeito Municipal 

EXTRATO DE CONTRATO Nº 001/13 
PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 

001/2013 
Contratante: Prefeitura Municipal de 
Castanhal. Contratado: J.M.M.C 
ASSESSORIA MUNICIPAL LTDA. CNPJ 
Contratado: 05.061.051/0001-47. 
Objeto: Prestação de serviços de 
assessoria contábil, destinado a atender 
a Prefeitura Municipal de 
Castanhal/Pa, conforme especificações 
contidas no Processo de Inexigibilidade 
nº 001/2013.  Vigência: 18/02/2013 a 
31/12/2013. Valor Total: R$ 
456.000,00 (quatrocentos e cinquenta e 
seis mil reais). 

EXTRATO DE CONTRATO Nº 002/13 
PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 

002/2013 
Contratante: Prefeitura Municipal de 
Castanhal. Contratado: RIBEIRO E 
RUFINO – ADVOGADOS ASSOCIADOS 
– SOCIEDADE SIMPLES. CNPJ 
Contratado: 17.512.585/0001-21. 
Objeto: Prestação de serviços de 
assessoria e consultoria perante o 
Poder Legislativo e Tribunais de Contas 
deste município de Castanhal/Pa, 
conforme especificações contidas no 
Processo de Inexigibilidade nº 
002/2013.  Vigência: 19/03/2013 a 
31/12/2013. Valor Total: R$ 93.500,00 
(Noventa e três mil e quinhentos). 

EXTRATO DE CONTRATO Nº 003/13 
PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 

003/2013 
Contratante: Prefeitura Municipal de 
Castanhal. Contratado: ASP – 
Automação, Serviços e Produtos de 
Informática LTDA. CNPJ Contratado: 

02.288.268/0001-04. Objeto: Locação 
de software de gestão pública, 
destinado a atender as Secretarias 
deste município de Castanhal/Pa, 
conforme especificações contidas no 
Processo de Inexigibilidade nº 
003/2013.  Vigência: 26/03/2013 a 
31/12/2013. Valor Total: R$ 
300.000,00 (trezentos mil reais).  
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO 

AMBIENTE. 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
O PREFEITO MUNICIPAL 

DE CASTANHAL NO USO 

DE SUAS ATRIBUIÇÕES 

LEGAIS: 
Convoca todos os segmentos da 

sociedade Castanhalense a 
participarem da XI Pré-Conferência 
(Plenárias) e XI Conferência Municipal 
de Saúde, que serão realizadas neste 
município em conformidade com a Lei 
8.142, de dezembro de 1990.  
Pré-Conferência (Plenárias): 
PÓLO

S 
DATA HORÁ

RIO 
LOCAL ENDEREÇO 

PÓLO 
I 

19/04/13 08:00 
às 

12:00 

SALÃO 
PAROQUIAL 
DA IGREJA 
SANTA 

TEREZINHA 

Adailson 
Rodrigues 
Jaderlândia 

PÓLO 
III 

19/04/13 08:00 
às 

12:00 

CRÁS DO 
APEÚ 

Rua Professor 
Amaral Apeú 

PÓLO 
II 

26/04/13 08:00 
às 

12:00 

UNIVERSIDA
DE DO 

ESTADO DO 
PARÁ - UEPA 

Rua Pedro 
Porpino 
São José 

PÓLO 
IV 

26/04/13 08:00 
às 

12:00 

ROTARY 
CLUB 

Rua Luis de 
Almeida  
Saudade I 

Pólos em Anexo. 

CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE: 
Data: 27/06/2013  
Horário: 18:00 às 21:00h 
Data: 28/06/2013 
Horário: 08:00 h às 18:00h 
Local: Câmara Municipal, 
localizada na Av. Major Wilson, 
Nova Olinda.   
Obs: As inscrições das Entidades e 
Delegados dar-se-á no período de 10 a 
14 de junho de 2013, no horário de 
8:00 às 13:00 horas, na Sala do 
Conselho Municipal de Saúde, situado 
na FUNASA/SESP, rua Cônego Leitão, 
358, Bairro Centro Castanhal-PA.  

A Pré Conferência não precisa fazer 
inscrição é aberto ao Público.  

Castanhal,22 de março de 2013. 

Engº Paulo Sérgio Rodrigues Titan 
Prefeito Municipal 
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LEI Nº 009/13 DE 25/03/2013 
INSTITUI O CONSELHO E O 

FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE 
E LAZER, E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS. 
O PREFEITO MUNICIPAL DE CASTANHAL, 

Estado do Pará, usando de suas atribuições legais, 
propõe à CÂMARA MUNICIPAL o seguinte Projeto de 
Lei: 

DO CONSELHO 
ART. 1º. Fica instituído, como órgão consultivo e 

de assessoramento à Secretaria Municipal de 
Esporte e Lazer, o Conselho Municipal de Esporte e 
Lazer, com a finalidade de formular políticas públicas 
e implementar ações destinadas ao fortalecimento 
das atividades esportivas no Município de Castanhal. 

DA COMPETÊNCIA DO CONSELHO 
ART. 2º. O Conselho Municipal de Esporte e 

Lazer tem as seguintes competências básicas: 
I – contribuir com a Secretaria Municipal de 

Esportes e Lazer no planejamento de ações 
concernentes ao esporte e lazer e na capitação de 
recursos através da Lei de Incentivo ao Esporte; 

II – propor políticas municipais de esporte e lazer; 
III – propor políticas municipais para o incentivo 

ao esporte amador; 
IV – oferecer subsídios técnicos e estabelecer 

diretrizes a serem observadas na elaboração do 
Plano Municipal de Esporte, que será definido através 
de Lei Complementar de iniciativa do Poder 
Executivo Municipal; 

V – aprovar a programação anual do Município 
no campo do esporte e lazer; 

VI – atuar na formulação de estratégias e no 
controle da execução da política de esporte; 

VII – propor prioridade para a aplicação dos 
recursos financeiros municipais destinados ao 
esporte; 

VIII – propor e definir critérios para a concessão 
de subvenção auxílio ou qualquer outro tipo de ajuda 
financeira para fins desportivos e de lazer; 

IX – colaborar na elaboração da proposta 
orçamentária do Município referente ao esporte e 
lazer; 

X – acompanhar a execução orçamentária dos 
recursos destinados ao esporte e lazer municipal; 

XI – definir e apreciar critérios para a celebração 
de contratos ou convênios entre o Município e 
entidades públicas ou privadas, nacionais ou 
estrangeiras, promotoras de eventos esportivos e de 
lazer; 

XII – elaborar e aprovar seu regimento interno e 
suas alterações; 

XIII – desenvolver estudos, projetos, debates, 
pesquisas relativas à situação do esporte no 
Município; 

IVX – acatar propostas e sugestões manifestadas 
pela sociedade e opinar sobre denúncias que digam 
respeito a programas, competições e eventos 
esportivos na cidade. 

ART. 3º. Cabe ao Conselho Municipal de Esporte 
estabelecer as prioridades e deliberar sobre o 
orçamento destinado às políticas públicas de esporte, 
bem como a fiscalização de sua aplicação. 
DA COMPOSIÇÃO E DO FUNCIONAMENTO DO 

CONSELHO 

ART. 4º. O Conselho Municipal de Esporte e 
Lazer terá a seguinte composição: 

I - membros do Poder Público: 
a) um representante da Secretaria Municipal de 

Esporte e Lazer; 
b) um representante da Secretaria Municipal de 

Educação; 
c) um representante da Secretaria Municipal de 

Assistência Social; 
d) um representante da Secretaria Municipal de 

Administração; 
e) um representante da Secretaria Municipal de 

Saúde; 
f) um representante da Secretaria Municipal de 

Finanças; 
g) um representante do Poder Legislativo. 
II – 06 (seis) representantes da sociedade civil. 
PARÁGRAFO ÚNICO. A cada titular do Conselho 

Municipal de Esporte e Lazer corresponderá um 
suplente. 

ART. 5º. Os membros efetivos e suplentes serão 
nomeados pelo Prefeito Municipal, no mesmo 
processo, e, no caso das entidades da sociedade 
civil, mediante indicação dos dirigentes dessas 
entidades ou responsável direto. 

ART. 6º. O mandato dos conselheiros será de 02 
(dois) anos, podendo ser reconduzidos ao cargo uma 
única vez. 

ART. 7º. Ocorrendo vaga no Conselho por 
renúncia, morte ou incompatibilidade de função de 
algum de seus membros, será nomeado um novo 
Conselheiro, de conformidade com o art. 4º desta lei, 
que completará o mandato e de seu antecessor. 

§ 1º. O membro que faltar, injustificadamente, por 
03 (três) vezes consecutivas as reuniões do 
Conselho será excluído, sendo procedida nova 
indicação. 

§ 2º. O prazo para justificar sua ausência é de 05 
(cinco) dias úteis, a contar da data da reunião em que 
se verificou o fato. 

ART. 8º. O Conselho Municipal de Esporte e 
Lazer reunir-se-á, mensalmente, na primeira semana 
de cada mês, e extraordinariamente quando 
convocado pelo Presidente ou pela maioria de seus 
membros (metade mais um), mediante manifestação 
escrita, com antecedência mínima de 72 (setenta e 
duas) horas. 

ART. 9º. Os representantes do Poder Público 
serão de livre escolha do Prefeito. 

ART. 10. O Secretário de Esporte e Lazer do 
Município é membro nato do Conselho e será, para 
os efeitos legais, sempre seu Presidente. 

§ 1º. Na ausência ou impedimento do Secretário 
de Esportes e Lazer do Município a Presidência será 
exercida por seu suplente. 

§ 2º. Compete ao Presidente do Conselho: 
a) convocar as reuniões do Conselho, dando 

ciência a seus membros; 
b) organizar a ordem do dia das reuniões; 
c) abrir, prorrogar, presidir, encerrar e suspender 

as reuniões do Conselho; 
d) representar o Conselho ou delegar poderes 

aos seus membros para que façam essa 
representação; 

e) coordenar os trabalhos durante as reuniões; 
f) conhecer as justificativas de ausência dos 

membros do Conselho; 
g) propor ao Conselho alterações em seu 

Regimento Interno. 
ART. 11. O Conselho reger-se-á no que se refere 

aos seus membros, pelas seguintes disposições: 

I - o exercício da função de Conselheiro não será 
remunerado, sendo considerado como serviço 
público relevante; 

II - os membros poderão ser substituídos, a 
qualquer tempo, mediante solicitação da entidade ou 
autoridade responsável por sua indicação, 
apresentada ao Presidente do Conselho. 

ART. 12. Ao Conselho é facultado formar 
comissões provisórias ou permanentes, objetivando 
representar projetos e propor medidas que 
contribuam para a concretização de suas políticas. 

DA CRIAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE 
ESPORTE E LAZER 

ART. 13. Fica instituído na Secretaria Municipal 
de Esportes e Lazer de Castanhal, o Fundo Municipal 
de Esportes e Lazer, com a finalidade de apoiar e 
suportar financeiramente projetos de natureza 
esportiva, de lazer e recreação. 

ART. 14. Constituem recursos do Fundo 
Municipal de Esportes e Lazer: 

a) dotação orçamentária própria; 
b) créditos especiais ou suplementares a ele 

destinados; 
c) o retorno e resultados de suas aplicações; 
d) multas, correção monetária e juros, em 

decorrência de suas operações; 
e) contribuições ou doações de outras origens; 
f) os recursos de origem orçamentária da União e 

do Estado, destinados a programas esportivos; 
g) recursos advindos da exploração (aluguel) 

regular de espaços esportivos pertencentes ao Poder 
Público; 

h) as multas aplicadas por danos causados aos 
próprios da Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e 
Recreação; 

i) os provenientes de acordos, contratos, 
consórcios e convênios, destinados especificamente 
ao Fundo; 

j) quaisquer outros recursos destinados 
especificamente ao Fundo. 

k) recursos provenientes de preços públicos 
devido ao uso de material esportivo e veículos da 
municipalidade. 

l) outros e quaisquer recursos destinados às 
áreas esportivas. 

ART. 15. Os recursos do Fundo Municipal de 
Esportes, em consonância com as diretrizes da 
política municipal de esportes, serão aplicados da 
seguinte forma: 

a) no desenvolvimento e implementação de 
projetos esportivos no Município; 

b) na manutenção dos esportes do Município, 
sob o encargo da Secretaria Municipal de Esportes; 

c) na aquisição de materiais de consumo e 
permanentes, destinados aos projetos e programas 
esportivos; 

d) na promoção, apoio, participação em torneios, 
campeonatos, olimpíadas e/ou na realização de 
eventos pela Secretaria Municipal de Esportes; 

e) na divulgação das potencialidades esportivas 
do Município por intermédio dos meios de 
comunicação a mídia a nível local, estadual, nacional 
e internacional; 

f) nos programas e projetos de qualificação e 
aprimoramento profissional dos esportes; 

g) outros programas ou atividades, integrantes ou 
do interesse da política municipal de esportes; 

h) na contratação de profissionais específicos 
para o desenvolvimento de técnicas esportivas. 
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DA ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO 
ART. 16. O Fundo Municipal de Esportes e Lazer 

terá contabilidade própria, vinculada à Secretaria 
Municipal de Esporte e Lazer, que registrará todos os 
atos a ele pertinentes, de modo que possa elaborar o 
respectivo balanço financeiro, devendo seus recursos 
ser depositados em conta corrente especial vinculada 
exclusivamente ao atendimento de suas finalidades, 
a ser aberta em instituição financeira designada pela 
Secretaria Municipal de Finanças. 

ART. 17. A gestão administrativa dos recursos do 
Fundo Municipal de Esporte e Lazer caberá à 
Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, através de 
ato designado pelo próprio Secretário, podendo ficar 
sob sua responsabilidade a referida gestão, sendo 
expressamente vedada a concessão de qualquer tipo 
de remuneração, vantagem ou benefício de natureza 
pecuniária pelo desempenho da função. 

ART. 18. Compete ao gestor do Fundo, 
designado pelo titular da Secretaria Municipal de 
Esportes e Lazer, com o suporte técnico e 
administrativo da referida pasta: 

I – promover sua execução orçamentária, que 
compreende: 

a) proceder à ordenação de despesas do Fundo; 
b) realizar atos de controle e liquidação dos seus 

recursos; 
c) efetuar o repasse de verbas que onerem 

recursos do Fundo; 
d) transferir recursos que forem destinados a 

entidades; 
e) aprovar as diretrizes e normas para a gestão 

do Fundo; 
f) aprovar a aplicação e liberação de recursos do 

Fundo; 
g) estabelecer limites máximos de financiamento, 

a título oneroso ou a fundo perdido, para as 
modalidades de atendimento previstas nesta Lei; 

h) prestar contas sobre a movimentação dos 
recursos ao Conselho Municipal de Esporte e Lazer; 

i) apresentar relatório semestral das despesas do 
Fundo ao Conselho Municipal de Esporte e Lazer; 

j) fiscalizar e acompanhar a aplicação dos 
recursos do Fundo, solicitando, se necessário, o 
auxílio do controle interno do Município; 

k) propor medidas de aprimoramento de 
desempenho do Fundo, bem como outras formas de 
atuação, visando à consecução da política de 
esportes do Município. 

ART. 19. São atribuições do gestor do Fundo: 
a) acompanhar, avaliar e decidir sobre as ações 

previstas do Plano de Esportes do Município, cuja 
execução se dará à conta dos recursos do Fundo; 

b) submeter ao Conselho e ao Prefeito os planos 
de aplicação dos recursos a cargo do Fundo, em 
consonância com o Plano de Esportes do Município e 
da Lei de Diretrizes Orçamentárias; 

c) submeter ao Conselho e ao Prefeito as 
demonstrações contábeis e financeiras do Fundo; 

d) encaminhar à contabilidade geral do Município 
as demonstrações mencionadas no inciso anterior; 

e) ordenar os empenhos e os pagamentos à 
conta do orçamento do Fundo; 

f) firmar, juntamente com o Prefeito Municipal, 
quando necessário ou exigido, convênio e contratos, 
inclusive de empréstimos, referentes a recursos que 
serão administrados pelo Fundo; 

g) preparar e encaminhar os relatórios de 
acompanhamento da realização das ações da política 
de esportes financiados pelo Fundo, para serem 
submetidos ao Conselho e ao Prefeito. 

ART. 20. A gestão financeira dos recursos do 
Fundo será realizada pela Secretaria Municipal de 
Esporte e Lazer, em parceria com a contabilidade 
geral do Município, que aplicará os seus recursos, 
eventualmente disponíveis, revertendo ao próprio 
Fundo seus rendimentos. 

ART. 21. Os recursos do Fundo serão aplicados, 
exclusivamente, em projetos que visem a fomentar e 
estimular atividades esportivas, de lazer e recreativas 
no Município, bem como atender a entidades 
privadas sem fins lucrativos nas diversas 
modalidades esportivas. 

§ 1º. Fica proibida à destinação de recursos do 
Fundo para fins de suportar financeiramente 
entidades ou clubes que mantenham em seu quadro 
atividades esportivas profissionais, cujo atleta 
perceba qualquer tipo de remuneração. 

§ 2º. Fica facultada a aplicação, em até 10% (dez 
por cento) dos recursos do Fundo, em eventos 
esportivos de caráter internacional, nacional e 
estadual e que contribuam para a melhoria da 
atividade econômica do Município e para a melhoria 
da qualidade de vida dos munícipes. 

§ 3º. O Fundo poderá receber doações 
condicionadas à utilização em projeto específico, 
hipótese na qual 10% (dez por cento) do valor doado 
deverá subsidiar outras propostas aprovadas pela 
Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, referentes 
a projetos, programas e ações que visem ao fomento 
e ao estímulo de atividades esportivas e recreativas 
no Município. 

ART. 22. A execução dos projetos fomentados 
pelo Fundo será acompanhada e fiscalizada pelo 
Conselho. 

§ 1º. O projeto deverá conter plano de trabalho e 
respectivo cronograma físico-financeiro, nos termos 
da legislação de licitação e contratos. 

§ 2º. O Conselho levará em conta, na análise das 
propostas, dentre outros, os seguintes aspectos: 

a) a experiência do órgão ou da entidade 
proponente na área do projeto; 

b) a viabilidade do projeto quanto ao objeto e 
cronograma; 

c) a existência de interesse público. 
DA SUBVENÇAÕ E AUXÍLIO 

ART. 23. O Município só poderá conceder 
subvenção, auxílio ou qualquer outro tipo de ajuda 
financeira às entidades promotoras de esportes que 
se enquadrem nos critérios e orientações 
estabelecidas pelo Conselho Municipal de Esporte e 
Lazer. 

ART. 24. O pedido de subvenção ou de auxilio 
formulados pelas entidades mencionadas no artigo 
anterior deverá atender aos ditames exigidos pelas 
legislações pertinentes, além dos seguintes 
requisitos: 

I - ter personalidade jurídica; 
II - não tiver recebido, durante o exercício 

financeiro, outra subvenção ou auxilio financeiro do 
Município; 

III - não dispor de recursos próprios suficientes 
para sua manutenção ou execução dos serviços 

IV - ter corpo dirigente totalmente idôneo; 
V - estar cadastrada e registrada na Secretaria 

Municipal de Esporte e Lazer. 
ART. 25. As instituições que receberem 

subvenções ou auxilio financeiro do Município de 
Castanhal, deverão, obrigatoriamente, apresentar 
anualmente, a contar da data da assinatura do 
contrato entre partes, os seguintes documentos: 

I - prestação de contas do montante recebido no 
ano anterior, acompanhada do relatório 
circunstanciado do emprego da subvenção ou auxilio; 

II - declaração da Secretaria Municipal de 
Esporte e Lazer de que a entidade cumpriu todos os 
compromissos assumidos com a Prefeitura em 
decorrência da concessão de subvenção ou auxilio 
recebido no exercício anterior, bem como prestou 
todas as contas que lhe foram solicitadas. 

PARÁGRAFO ÚNICO. A prestação de contas 
prevista no Inciso I deste artigo será entregue ao 
Conselho, que deverá enviar, no prazo de 05 (cinco) 
dias úteis, cópia a Câmara Municipal. 

DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
ART. 26. A execução orçamentária do Fundo se 

processará em observância às normas e princípios 
legais e técnicos adotados pelo Município. 

ART. 27. A despesa do Fundo se constituirá na 
aplicação dos recursos e financiamento total ou 
parcial no desenvolvimento e implantação de projetos 
esportivos, bem como na manutenção de serviços de 
esporte. 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
ART. 28. O Conselho elaborará seu Regimento 

Interno, a ser baixado por Decreto do Prefeito 
Municipal, no prazo de 90 (noventa) dias após a 
promulgação e publicação oficial desta Lei. 

ART. 29. O Conselho e o Fundo terão duração 
indeterminada. 

PARÁGRAFO ÚNICO. Em caso de extinção do 
Fundo, seu patrimônio será incorporado ao 
patrimônio do Município. 

ART. 30. Fica a Secretaria Municipal de Esportes, 
autorizada a utilizar 10% (dez por cento) dos recursos 
recolhidos ao Fundo em sua manutenção a título de 
taxa de administração, desde que tais recursos não 
tenham na origem prévia destinação. 

ART. 31. A administração superior e coordenação 
político administrativa do Fundo serão exercidas pelo 
Prefeito Municipal, sem prejuízo das competências e 
atribuições delegadas por esta lei. 

ART. 32. È defeso ao Fundo contrair débitos e/ou 
obrigações descobertos dos recursos prévios 
necessários e destinados legalmente ao 
adimplemento da aquisição ou do serviço, sob pena 
de constituir infração administrativa. 

ART. 33. O Chefe do Poder Executivo diligenciará 
a nomeação dos membros do Conselho Municipal de 
Esporte nos 30 (trinta) dias seguintes à publicação do 
ato de sua criação. 

ART. 34. O servidor municipal designado para 
integrar o Conselho não fica eximido de suas 
obrigações funcionais, embora deva constar na sua 
ficha funcional a prestação dos serviços relevantes. 

ART. 35. Fica o Chefe do Poder Executivo 
Municipal autorizado a abrir créditos adicionais 
especiais no orçamento geral do Município para 
atender as despesas com a criação do Conselho e o 
Fundo. 

ART. 36. Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

ART. 37. Revogam-se as disposições em 
contrário. 

PALÁCIO MAXIMINO PORPINO DA SILVA, aos 25 dias 
do mês de março de 2013. 

Engº Paulo Sérgio Rodrigues Titan 
Prefeito Municipal 
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LEI Nº010/13, DE 26/03/2013. 
AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A 

CRIAR O PROGRAMA MUNICIPAL DE 

DESENVOLVIMENTO DA CADEIA PRODUTIVA DA 
AQUICULTURA FAMILIAR, BEM COMO UTILIZAR 

RECURSOS NA PROMOÇÃO DE AÇÕES DE APOIO E 

INCENTIVO À ATIVIDADE, E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS. 
O PREFEITO MUNICIPAL DE CASTANHAL, 

Estado do Pará, faz saber que a CÂMARA 
MUNICIPAL aprovou e eu sanciono a seguinte Lei: 

Art.1º. Fica o Poder Executivo Municipal 
autorizado a criar o Programa Municipal de 
Desenvolvimento da Cadeia Produtiva da Aquicultura 
Familiar, bem como utilizar recursos da Secretaria 
Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Agrário 
para promover ações de apoio e incentivo à atividade 
da piscicultura na fase de implantação, construção e 
revitalização de tanques, visando aumentar a 
produção e agregar renda às famílias rurais 
mediantes projetos específicos. 

Art. 2º. Os recursos utilizados deverão ser 
ressarcidos ao Município pelos produtores na forma 
de Merenda Escolar após o primeiro ciclo de 
produção. 

Art. 3º. Esses valores retornarão aos cofres 
públicos e formarão um fundo para utilização de 
outros produtores na continuidade do programa. 

Art. 4º. O valor utilizado pelos produtores terá um 
custo de R$ 37.000,00 (trinta e sete mil reais), com 
juros de 1,5% (um e meio por cento) ao ano. 
Parágrafo único. No caso dos produtores vinculados 
ao Programa Nacional de Agricultura Familiar – 
PRONAF – do Governo Federal, os juros serão de 
0,5% (meio por cento) ao ano. 

Art. 5º. Os beneficiários do programa deverão 
ser produtores, proprietários ou arrendatários de 
estabelecimentos rurais; assentamentos da União, 
Estado e Municípios, pescadores e quilombolas 
localizados no Município de Castanhal. 

Art. 6º. Os agricultores que desejarem participar 
do programa devem se enquadrar nos parâmetros 
classificação do Programa Nacional de Agricultura 
Familiar – PRONAF. 

Art. 7º. Cada produtor terá direito a 15 (quinze) 
horas para utilização do maquinário para revitalização 
e 25 (vinte e cinco) horas para construção e 
adequação dos tanques. 

Art. 8º. Os valores cobrados serão estipulados 
através do preço do óleo diesel no mercado, 
considerando um consumo médio de 15 (quinze) 
litros por hora. 
§ 1º. Os valores estipulados no caput poderão sofrer 
alteração conforme o valor de mercado dos produtos 
utilizados para implantação ou adequação da 
atividade. 
§ 2º. O valor cobrado corresponderá somente ao óleo 
diesel utilizado no serviço, não sendo computado o 
tempo utilizado de horas/máquina. 

Art. 9º. Os produtores inscritos no programa 
serão submetidos à seleção, na qual um Comitê 
Gestor Municipal, de forma isonômica, definirá quais 
famílias serão beneficiadas, e também avaliará se o 
referido serviço não causará danos ao meio 
ambiente. 

Parágrafo único. O Comitê Gestor Municipal 
será composto por membros do Conselho Municipal 
de Desenvolvimento Rural, da Prefeitura Municipal 

em parceria com entidades de extensão rural da 
união, estados e municípios, inclusive particulares, 
bem como entidades sociais representativas do setor. 

Art. 10º. Os recursos que comporão o Programa 
referido serão oriundos dos projetos de atividade de 
desenvolvimento da piscicultura do município, 
previstos no Orçamento Municipal e de recursos 
conveniados com outros entes da federação. 

Parágrafo único. O número de produtores 
beneficiados será estipulado conforme 
disponibilidade de recursos que comporão o 
programa. 

Art. 11. Como forma de incentivo aos produtores, 
a Prefeitura Municipal oferecerá curso 
profissionalizante na área da piscicultura e aqueles 
que tiverem sua presença confirmada através de 
certificado com frequência mínima de 90% (noventa 
por cento) terão um desconto de 25% (vinte e cinco) 
por cento na subvenção dos custos de implantação 
ou adequação do projeto, na devolução do recurso 
utilizado. 

Art. 12. Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Palácio Maximino Porpino da Silva, aos 26 
dias do mês de março de 2013. 

Engº Paulo Sérgio Rodrigues Titan 
Prefeito Municipal 

Secretaria de 
 
 
 

PORTARIA N°099 /13 DE 15/03/2013. 
  O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO,  NÉLIO NAZARENO AMORIM 
DA SILVA, USANDO DE SUAS 
ATRIBUIÇÕES LEGAIS. 

RESOLVE: 
Art. 1º - Conceder, com base nos Artigos 6º e 7º, 

Inciso XVIII da Constituição da República Federativa 
do Brasil, e Artigo 108 da Lei Municipal nº 003/99, de 
04 / 02/ 99, Licença Maternidade de 120 (cento e 
vinte dias), a servidora (3928 - 4) Maria de Nazaré 
Mendes do Nascimento, conforme atestado médico 
datado de 04/03/2013 no período de 04/03/13 a 
01/07/2013 com retorno no dia 02 de Julho de 2013, 
função Professora GOM PEB – I 101, com lotação na 
Secretaria Municipal de Educação, Escola M.E.F. 
José Monteiro Maia. 

Art. 2º - Cabe a Coordenadoria de Recursos 
Humanos, fazer registro em ficha funcional face 
cumprimento da documentação comprobatória 
constante do Processo nº 150/2013. 

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor, com efeito 
retroativo a 04 de Março de 2013, revogadas as 
disposições em contrário. 

Art. 4º - Registre-se. 
GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE 

EDUCAÇÃO, aos 15 dias do mês de Março de 2013.                                                                       
Nélio Nazareno Amorim da Silva 

Secretário Municipal de Educação 
Decreto 003/13 

PORTARIA N°100 /13 DE 15/03/2013.  
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO,  NÉLIO NAZARENO AMORIM 
DA SILVA, USANDO DE SUAS 
ATRIBUIÇÕES LEGAIS. 
RESOLVE: 

Art. 1º - Conceder, com base nos Artigos 6º e 7º, 
Inciso XVIII da Constituição da República Federativa 

do Brasil, e Artigo 108 da Lei Municipal nº 003/99, de 
04 / 02/ 99, Licença Maternidade de 120 (cento e 
vinte dias), a servidora (3417 - 7) Maria Eliete 
Santana Virgolino, conforme atestado médico 
datado de 14/03/2013 no período de 07/03/13 a 
05/07/2013 com retorno no dia 06 de Julho de 2013, 
função Professora GOM PEB – I 101, com lotação na 
Secretaria Municipal de Educação, Escola M.E.F. 
Monsenhor José Maria do lago. 

Art. 2º - Cabe a Coordenadoria de Recursos 
Humanos, fazer registro em ficha funcional face 
cumprimento da documentação comprobatória 
constante do Processo nº 151/2013. 

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor, com efeito 
retroativo a 07 de Março de 2013, revogadas as 
disposições em contrário. 

Art. 4º - Registre-se. 
GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE 

EDUCAÇÃO, aos 15  dias do mês de Março de 2013.                                                                      
Nélio Nazareno Amorim da Silva 

Secretário Municipal de Educação 
Decreto 003/13 

 
 
 
 

PORTARIA Nº 938/13, DE 12/03/2013. 
O PREFEITO MUNICIPAL DE 
CASTANHAL, NO USO DA ATRIBUIÇÃO 
QUE LHE CONFERE O ARTIGO 37 INCISO  
IV DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ARTIGO 
36 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL E 
ARTIGO 124 INCISO III DA LEI ORGÂNICA 
DO MUNICÍPIO, RESOLVE: 

Art. 1º - Fica autorizada a prorrogação pelo 
prazo de 06 (seis) meses, da urgência dos contratos 
firmados entre a Prefeitura e o servidor Raimundo 
Nonato Pereira Lima, função Zelador, com lotação 
na Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Ginásio 
Poliesportivo do Bairro Santa Catarina). 

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor, com efeito 
retroativo a 01 de março de 2013, revogadas as 
disposições em contrário. 

Art. 3º - Registre-se e Cumpra-se. 
Palácio Maximino Porpino da Silva, 12 de 

março 2013. 
Engº Paulo Sérgio Rodrigues Titan 

Prefeito Municipal 
Alessandro da Silva Amaro 
Secretário de Administração 

PORTARIA Nº 1.151/13, DE 18/03/2013. 
O PREFEITO MUNICIPAL DE 
CASTANHAL, no uso das atribuições que 
lhe confere, resolve: 

Art. 1º - Excluir da Portaria nº 080/13, de 02 de 
janeiro de 2013, o nome da Senhora, Tássia Juliane 
dos Santos Correa, função Professora de 
Matemática, lotação Secretaria Municipal de 
Educação.  

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor, com efeito 
retroativo a 11 de março de 2013, revogadas as 
disposições em contrário. 

Art. 3º - Registre-se e Cumpra-se. 
Palácio Maximino Porpino da Silva, 18/03/2013. 

Engº Paulo Sérgio Rodrigues Titan 
Prefeito Municipal 

Alessandro da Silva Amaro 
Secretário de Administração   
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PORTARIA Nº 1.152/13, DE 18/032013. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE 
CASTANHAL, NO USO DA 
ATRIBUIÇÃO QUE LHE 
CONFERE O ARTIGO 37 
INCISO IV DA CONSTITUIÇÃO 
FEDERAL, ARTIGO 36 DA 
CONSTITUIÇÃO ESTADUAL E 
ARTIGO 124 INCISO III DA LEI 
ORGÂNICA DO MUNICÍPIO, 
RESOLVE: 

Art. 1º - Fica autorizada a 
prorrogação pelo prazo de 06 (seis) 
meses, da urgência dos contratos 
firmados entre a Prefeitura e a 
servidora Tássia Juliane dos Santos 
Correa, função Professora com 
Licenciatura Plena em Matemática, 
lotação Secretaria Municipal de 
Educação.  

Art. 2º - Esta Portaria entra em 
vigor, com efeito retroativo a 11 de 
março de 2013, revogadas as 
disposições em contrário. 

Art. 3º - Registre-se e Cumpra-se. 
Palácio Maximino Porpino da 

Silva, 18 de março de 2013. 

Engº Paulo Sérgio Rodrigues Titan 
Prefeito Municipal 

Alessandro da Silva Amaro 
Secretário de Administração 

PORTARIA Nº 1.159/13, DE 20/03/2013. 
O PREFEITO MUNICIPAL DE 
CASTANHAL, NO USO DA 
ATRIBUIÇÃO QUE LHE 
CONFERE O ARTIGO 37 
INCISO IV DA CONSTITUIÇÃO 
FEDERAL, ARTIGO 36 DA 
CONSTITUIÇÃO ESTADUAL E 
ARTIGO 124 INCISO III DA LEI 
ORGÂNICA DO MUNICÍPIO, 
RESOLVE: 

Art. 1º - Fica autorizada a 
prorrogação pelo prazo de 06 (seis) 
meses, da urgência dos contratos 
firmados entre a Prefeitura e a 
servidora Raimunda Eleni Lima de 
Souza, função Auxiliar de 
Administração, lotação no Gabinete do 
Prefeito.  

Art. 2º - Esta Portaria entra em 
vigor, com efeito retroativo a 01 de 
março de 2013, revogadas as 
disposições em contrário. 

Art. 3º - Registre-se e Cumpra-se. 
       Palácio Maximino Porpino da 
Silva, 20 de março de 2013. 

Engº Paulo Sérgio Rodrigues Titan 
Prefeito Municipal 

Alessandro da Silva Amaro 
Secretário de Administração 

 
 
 

PORTARIA Nº 1.164/13, DE 20/03/2013. 
O PREFEITO MUNICIPAL DE 
CASTANHAL, NO USO DA 
ATRIBUIÇÃO QUE LHE CONFERE 
O ARTIGO 37 INCISO IV DA 
CONSTITUIÇÃO FEDERAL, 
ARTIGO 36 DA CONSTITUIÇÃO 
ESTADUAL E ARTIGO 124 INCISO 
III DA LEI ORGÂNICA DO 
MUNICÍPIO, RESOLVE: 

Art. 1º - Fica autorizada a prorrogação pelo 
prazo de 06 (seis) meses, da urgência dos 
contratos firmados entre a Prefeitura e a 
servidora Antonia Margarete Araújo Leite, 
função Auxiliar de Administração, lotação 
Fundação Cultural de Castanhal.  

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor, com 
efeito retroativo a 01 de março de 2013, 
revogadas as disposições em contrário. 

Art. 3º - Registre-se e Cumpra-se. 
       Palácio Maximino Porpino da Silva, 20 de 
março de 2013. 

Engº Paulo Sérgio Rodrigues Titan 
Prefeito Municipal 

Alessandro da Silva Amaro 
Secretário de Administração 

PORTARIA Nº 1.177/13, DE 21/03/2013. 
O PREFEITO MUNICIPAL DE 
CASTANHAL, no uso da atribuição que 
lhe confere o artigo 124 Inciso II Alínea b 
da Lei Orgânica do Município, resolve: 

Art. 1º - Remover da Secretaria Municipal de 
Administração, para a Secretaria Municipal de 
Habitação, o servidor Denison Marcos de Araújo 
Silva, função Auxiliar de Administração, sem prejuízo 
de sua função.  

Art. 2º - Esta Portaria ent ra em vigor a partir do 
dia 22 de março de 2013, revogadas as disposições 
em contrário. 

Art. 3º - Registre-se e Cumpra-se. 
Palácio Maximino Porpino da Silva, 21 de 

março de 2013. 
Engº Paulo Sérgio Rodrigues Titan 

Prefeito Municipal 
Alessandro da Silva Amaro 
Secretário de Administração                                                                                                                             

PORTARIA Nº1. 180/13, DE 22/03/2013. 
O PREFEITO MUNICIPAL DE 
CASTANHAL, no uso da atribuição que 
lhe confere o artigo 117 Parágrafo Único 
da Lei Orgânica do Município, resolve: 

Art. 1º - Exonerar a pedido, a Senhora Maria 
Tatiane Ferreira de Souza, função Servente- Zona 
Rural, de acordo com o processo nº 694/13, de 21 de 
março de 2013, com lotação na Secretaria Municipal 
de Educação (E.M.E.F. Paulo Freire). 

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor, com efeito 
retroativo a 16 de fevereiro de 2013, revogadas as 
disposições em contrário. 

Art. 3º - Registre-se e Cumpra-se. 
Palácio Maximino Porpino da Silva, 22 de março 

de 2013. 
Engº Paulo Sérgio Rodrigues Titan 

Prefeito Municipal 
Alessandro da Silva Amaro 
Secretário de Administração 

 
 

PORTARIA Nº 1.181/13, DE 22/03/2013. 
O PREFEITO MUNICIPAL DE 
CASTANHAL, no uso da atribuição que 
lhe confere o artigo 117 Parágrafo Único 
da Lei Orgânica do Município, resolve: 

 Art. 1º - Exonerar a pedido, a Senhora Rafaelle 
Amaral França, função Professora PEB II- Zona 
Urbana, matrícula nº 55845-1, de acordo com o 
processo nº 700/13, de 21 de março de 2013, com 
lotação na Secretaria Municipal de Educação 
(E.M.E.F. Irene Rodrigues Titan). 

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor, com efeito 
retroativo a 01 de Março de 2013, revogadas as 
disposições em contrário. 

Art. 3º - Registre-se e Cumpra-se. 
Palácio Maximino Porpino da Silva, 22 de 

março de 2013. 
Engº Paulo Sérgio Rodrigues Titan 

Prefeito Municipal 
Alessandro da Silva Amaro 
Secretário de Administração 

PORTARIA Nº 1.183/13, DE 22/03/2013. 
O PREFEITO MUNICIPAL DE 
CASTANHAL, NO USO DA 
ATRIBUIÇÃO QUE LHE 
CONFERE A LEI ORGÂNICA DO 
MUNICÍPIO, RESOLVE: 

Art. 1º - Distratar, o contrato 
Temporário dos servidores abaixo 
relacionados. 
Secretaria Municipal de Administração 

Nº 
ord. 

NOME CARGO MAT 

01 
Elton Sampaio da 
Silva MOTORISTA 72087  

02 
José C.F. Rodrigues 
da Silva BRAÇAL 95940  

03 
Maria de Nazaré de 
Lima e Lima SERVENTE 555983  

04 
Natalina Matos 
Ferreira SERVENTE 64017  

05 
Raimundo N. de 
Moraes Ferreira BRAÇAL 64041  

Art. 2º - Esta Portaria entra em 
vigor com efeito retroativo a 28 de 
fevereiro de 2013, revogadas as 
disposições em contrário. 

Art. 3º - Registre-se e Cumpra-se. 
Palácio Maximino Porpino da 

Silva, 22 de março de 2013. 

Engº Paulo Sérgio Rodrigues Titan 
Prefeito Municipal 

Alessandro da Silva Amaro 
Secretário de Administração                                                                                                                             

PORTARIA Nº 1.189/2013, DE 25/03/2013. 
O PREFEITO MUNICIPAL DE 
CASTANHAL, NO USO DAS 
ATRIBUIÇÕES LEGAIS, E TENDO EM 
VISTA O DISPOSTO NO ART. 115, VI DA 
LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO.  

RESOLVE: 
DAR NOVA REDAÇÃO A PORTARIA 

Nº 504/2013, que estabelece normas e 
procedimentos sobre consignações em folha de 
pagamento dos servidores públicos civis, dos 
aposentados e dos pensionistas da 
Administração direta, autárquica e fundacional 
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do Poder Executivo da do Município de 
Castanhal/PA, e dá outras providências. 

CAPÍTULO I 
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

Art. 1º.  Os órgãos do Sistema de Pessoal 
Civil da Administração Municipal devem 
observar, na elaboração da folha de pagamento 
dos servidores públicos civis da Administração 
direta, autárquica e fundacional do Poder 
Executivo do Município de Castanhal, as regras 
estabelecidas nesta Portaria, relativamente às 
consignações compulsória e facultativa. 

Art. 2º. Para os fins desta Portaria: 
I – consignação é o desconto incidente sobre 

a remuneração, o subsídio, o provento ou o 
benefício da pensão; 

II – consignatário é o destinatário dos 
créditos resultantes das consignações; 

III – consignante é a Prefeitura Municipal de 
Castanhal; 

IV - consignação compulsória: desconto 
incidente sobre a remuneração, subsídio, 
provento ou benefício de pensão, efetuado por 
força de lei ou mandado judicial; 

V - consignação facultativa: desconto 
incidente sobre a remuneração, subsídio, 
provento ou benefício de pensão, mediante 
autorização prévia e formal do interessado, na 
forma desta Portaria. 

CAPITÚLO II 
DAS MODALIDADES DE CONSIGNAÇÃO 

Art. 3º. As consignações em folha de 
pagamento podem ser compulsórias ou 
facultativas. 

Art. 4º. Consignações compulsórias são 
aquelas efetuadas por força de lei ou de decisão 
judicial, compreendendo: 

I – contribuição para o Instituto de 
Previdência do Município de Castanhal; 

II – contribuição para a Previdência Social; 
III – pensão alimentícia judicial; 
IV – imposto sobre rendimento do trabalho; 
V – reposição e indenização ao erário; 
VI – custeio parcial de benefício e auxílio 

concedido aos servidores da Prefeitura 
Municipal de Castanhal; 

VII – obrigação decorrente de decisão 
judicial ou administrativa; 

VIII – mensalidade e contribuição em favor 
de entidades sindicais, nos termos do art. 8° da 
Constituição Federal; 

IX – outros descontos compulsórios 
instituídos por lei. 

Art. 5º. Consignações facultativas são 
aquelas efetuadas mediante autorização prévia e 
formal do servidor e anuência da Secretaria 
Municipal de Administração, compreendendo: 

I – mensalidade instituída por entidade de 
classe, clube e associação de servidores, bem 
como outros valores a serem creditados a esta 
última, para repasse a terceiros; 

II – mensalidade em favor de cooperativa 
criada de acordo com a Lei nº 5.764, de 16 de 
dezembro de 1971, destinada a atender aos 
servidores da Prefeitura Municipal de Castanhal; 

III – contribuição para planos de saúde 
patrocinados por entidade fechada ou aberta de 
previdência privada, que opere com planos de 
pecúlio, saúde, seguro de vida, renda mensal e 
previdência complementar, bem como por 
entidade administradora de planos de saúde; 

IV – contribuição prevista na Lei nº 6.435, 
de 15 de julho de 1977, patrocinada por entidade 
fechada ou aberta de previdência privada, que 
opere com planos de pecúlio, saúde, seguro de 
vida, renda mensal e previdência complementar, 
bem como por seguradora que opere com planos 
de seguro de vida e renda mensal; 

V – prêmio de seguro de vida de servidor, 
coberto por entidade fechada ou aberta de 
previdência privada que opere com planos de 
pecúlio, saúde, seguro de vida, renda mensal e 
previdência complementar, bem como por 
seguradora que opere com planos de seguro de 
vida e renda mensal; 

VI – amortização de financiamento de 
imóvel residencial; 

VII – amortização de empréstimo ou 
financiamento concedido por: 

a) entidade fechada ou aberta de previdência 
privada que opere com planos de pecúlio, saúde, 
seguro de vida, renda mensal e previdência 
complementar e empréstimo; 

b) cooperativa criada de acordo com a Lei nº 
5.764, de 1971, destinada a atender aos 
servidores da Prefeitura Municipal de Castanhal; 
e 

c) instituição de crédito oficial ou privada; e 
VIII – pensão alimentícia voluntária em 

favor de dependente cadastrado nos 
assentamentos funcionais do servidor. 

 
 

CAPÍTULO III 
DO CADASTRAMENTO E 

RECADASTRAMENTO ANUAL 
Art. 6º Somente será habilitado como 

consignatário facultativo aquele que houver 
firmado convênio com a Prefeitura Municipal de 
Castanhal, ressalvados os órgãos da 
Administração Municipal direta, autárquica e 
fundacional, e o beneficiário de pensão 
alimentícia voluntária. 

Parágrafo Único. Constituem requisitos, 
dentre outros a serem exigidos, para 
cadastramento de consignatário pela 
Administração: 

I – comprovação do registro no Cadastro 
Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) do 
Ministério da Fazenda; 

II – comprovação do registro do responsável 
pelo consignatário no Cadastro de Pessoas 
Físicas (CPF) do Ministério da Fazenda; 

III – comprovação de registro da entidade 
nos órgãos de fiscalização competentes, e 

IV – comprovação de regularidade fiscal, 
mediante apresentação da Certidão Negativa de 
Débitos do Instituto Nacional de Seguridade 
Social (CND/INSS) e do Certificado de 
Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo 
de Serviço (CR/FGTS). 

Art. 7º Os consignatários regularmente 
habilitados na forma do artigo anterior deverão 
comprovar anualmente a manutenção das 
condições exigidas, por intermédio de 
recadastramento promovido pela Secretaria 
Municipal de Administração, no mês de janeiro 
de cada ano.  

Parágrafo Único. O descumprimento da 
obrigação prevista no caput implicará 
desativação temporária do consignatário até a 
regularização da situação infracional. 

CAPÍTULO IV 
DO PROCESSAMENTO DAS 

CONSIGNAÇÕES 
Seção I 

Dos Descontos em Folha de Pagamento 
Art. 8º As consignação compulsórias têm 

prioridade sobre as facultativas. 
Parágrafo único. O valor mínimo para 

desconto de consignação facultativa é de cinco 
por cento (5%) do vencimento correspondente 
ao menor salário pago pela Prefeitura Município 
de Castanhal. 

Art. 9º A soma mensal das consignações 
facultativas de cada servidor não excederá a 35% 
(trinta e cinco por cento) da respectiva 
remuneração. (nova redação) 

§ 1º Observado o disposto no caput, não será 
permitido o desconto de consignações 
facultativas quando a soma destas com as 
compulsórias exceder a setenta por cento (70%) 
da remuneração mensal do servidor. 

§ 2º Para fins de cálculo do limite definido 
neste artigo, será considerada a remuneração ou 
subsídio percebido pelo servidor da Prefeitura 
Municipal de Castanhal, excluídas as seguintes 
parcelas: 

I – diárias; 
II – ajuda de custo; 
III – indenização de transporte; 
IV – salário-família; 
V – gratificação natalina; 
VI – auxílio-natalidade; 
VII – auxílio-funeral; 
VIII – adicional de férias; 
IX – adicional pela prestação de serviço 

extraordinário; 
X – adicional noturno; e 
XI – adicional de insalubridade, de 

periculosidade ou de atividades penosas. 
XII – quaisquer outro auxilio ou adicional 

estabelecido por lei e que tenha caráter 
indenizatório. 

§ 3º As amortizações de empréstimos ou 
financiamento pessoal poderão ser parceladas no 
prazo máximo de: 

- 72 (setenta e dois) meses para servidores 
efetivos; 

– 48 (quarenta e oito meses) para servidores 
comissionados e temporários, não podendo em 
hipótese alguma o prazo do empréstimo 
ultrapassar o quadriênio do mandato do Prefeito 
Municipal; (nova redação) 

– 01 (um) mês para os servidores que 
utilizem o sistema de vale da Prefeitura 
Municipal de Castanhal. 

Art. 10. Para inclusão em folha de 
pagamento das consignações facultativas e 
majoração de seu valor: 

I – o servidor deverá possuir margem 
consignável; e 

II – a autorização do servidor deverá constar 
do documento de consignação, o qual indicará a 
data de início e, se for o caso, a de término dos 
descontos. 

Seção II 
Da Suspensão dos Descontos 

Art. 11. Se a soma das consignações exceder 
os limites definidos no caput e § 1º do art. 9º, 
serão suspensos, até atingir aquele limite, os 
descontos das consignações facultativas a serem 
indicados pelo servidor. 
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§ 1º Para os fins previstos no caput deste 
artigo, o servidor poderá indicar, formalmente e 
de modo definitivo, as consignações cujos 
descontos deverão ser suspensas obedecida a 
ordem prevista no parágrafo segundo deste 
Artigo.  

§ 2º Caso o servidor não indique a 
consignação a ser suspensa, a suspensão 
proceder-se-á ex-officio, respeitada a seguinte 
ordem: 

I – amortização de empréstimo ou 
financiamento pessoal, concedido por entidades 
bancárias, caixas econômicas ou entidades 
integrantes do Sistema Financeiro da Habitação; 

II – amortização de empréstimo ou 
financiamento pessoal, concedido por 
cooperativas de crédito constituídas, na forma da 
lei, com a finalidade de prestar serviços 
financeiros a seus cooperados; 

III – mensalidade para custeio de entidades 
de classe, associações e cooperativas; 

IV – contribuição para planos de pecúlio; 
V – contribuição para seguro de vida; 
VI – amortização de financiamento de 

imóvel 
residencial; 
VII – contribuição para previdência 

complementar ou renda mensal; 
VIII – contribuição para o plano de saúde; e 
IX – pensão alimentícia voluntária. 

Seção III 
Do Cancelamento dos Descontos 

Art. 12. As consignações facultativas 
poderão ser canceladas: 

I – por conveniência da Prefeitura Municipal 
de Castanhal; 

II – por solicitação formal do consignatário, 
encaminhada à Secretaria Municipal de 
Administração; ou 

III – a pedido do consignado, mediante 
expediente dirigido à Secretaria Municipal de 
Administração. 

§ 1º Independente de contrato ou convênio 
celebrado entre o consignatário e o consignante, 
será deferido pedido de cancelamento de 
consignação formulado pelo servidor, com 
cessação do desconto no mês em que for 
formalizada a solicitação ou no mês 
subsequente, na hipótese de já estar concluído o 
processamento da folha de pagamento. 

§ 2º As consignações estipuladas nos incisos 
VII e VIII do Art. 5º, quando nos limites da 
margem consignável, somente poderão ser 
canceladas com a concordância do 
consignatário. 

CAPITÚLO V 
DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 13. É vedada a inclusão, em folha de 
pagamento do servidor, de créditos resultantes 
de ressarcimentos, compensações ou acertos 
financeiros por ele acordados diretamente com o 
consignatário. 

Art. 14. A consignação em folha de 
pagamento não implica na corresponsabilidade 
da Prefeitura Municipal de Castanhal por dívidas 
ou compromissos de natureza pecuniária 
assumidos pelo servidor com o consignatário. 

Art. 15. A comprovação de que a 
consignação tenha sido processada com vício 
resultante de erro, dolo, coação, simulação ou 
fraude impõe ao titular da Secretaria de 

Administração, ou seu substituto eventual, o 
dever de cancelar a consignação e promover a 
apuração da irregularidade, quando for o caso. 

 § 1º.  O Servidor ficará impedido, pelo 
período de até sessenta meses, de incluir novas 
consignações em seu contracheque quando 
constatado, em processo administrativo, prática 
de irregularidade, fraude, simulação ou dolo 
relativo ao sistema de consignações. 

§ 2º.  A competência para instauração de 
processo administrativo para cumprimento do 
disposto no caput desse artigo será definida em 
ato do Secretário Municipal de Administração, 
assegurando-se a ampla defesa e o devido 
processo legal. 

§ 3º.  No caso de desconto indevido, o 
servidor deverá formalizar termo de ocorrência 
junto à Coordenadoria de Recursos Humanos, no 
qual constará nome completo, identificação 
funcional, lotação, cópia do contra cheque e 
exposição dos fatos. 

§ 4º.   No caso de formalização do termo de 
ocorrência de que trata o parágrafo anterior, a 
Coordenadoria de Recursos Humanos deverá 
notificar o consignatário, em até cinco dias úteis, 
para comprovar a regularidade do desconto, no 
prazo de três dias úteis. 

§ 5º.  Não ocorrendo a comprovação da 
regularidade do desconto, serão suspensas as 
consignações irregulares e instaurado processo 
administrativo para apuração dos fatos, tendo o 
consignatário cinco dias úteis para apresentação 
de defesa. 

§ 6º.  Os valores referentes a descontos 
considerados indevidos lançados ou debitados 
pelo consignatário, deverão ser integralmente 
ressarcidos por este ao prejudicado, no prazo 
máximo de 10 dias úteis, contados da 
constatação da irregularidade. 

§ 7º. Em havendo lançamento indevido por 
parte da Administração Municipal, o valor 
correspondente será ressarcido no 
salário/remuneração do mês subseqüente da 
constatação ou apuração dos fatos. 

Art. 16. O servidor que estiver associado 
e/ou sindicalizado em mais de uma entidade de 
classe, deverá optar por apenas uma para 
proceder consignação facultativa em seus 
vencimentos. 

Art. 17. Cabe à Secretaria Municipal de 
Administração adequar as atuais consignações 
aos critérios estabelecidos nesta Portaria e 
propor normas e procedimentos 
complementares. 

Art. 18. Esta Portaria entra em vigor na data 
da sua publicação no Diário Oficial do 
Município de Castanhal, revogando-se as 
disposições em contrário. 

GABINETE DO PREFEITO 
MUNICIPAL DE CASTANHAL, aos vinte e 
cinco dias do mês de março do ano de dois mil e 
treze. 

Engº Paulo Sérgio Rodrigues Titan 
Prefeito Municipal 

PORTARIA Nº l.194/13, DE 26/03/2013. 
O PREFEITO MUNICIPAL DE 
CASTANHAL, NO USO DA 
ATRIBUIÇÃO QUE LHE CONFERE 
O ARTIGO 117 PARÁGRAFO 

ÚNICO DA LEI ORGÂNICA DO 
MUNICÍPIO, RESOLVE: 

Art. 1º - Exonera a pedido, de acordo com o 
Processo nº 783/13, datado de 26/03/13, a 
servidora JANE FERREIRA CORDEIRO, função 
Agente Administrativo, matrícula nº 7116-1, 
lotação Secretaria Municipal de Educação-
FUNCAST.  

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor, a data 
de sua publicação no  Diário Oficial do 
Município. 

Art. 3º - Registre-se e Cumpra-se. 
Palácio Maximino Porpino da Silva, 26 de 

março de 2013. 
Engº Paulo Sérgio Rodrigues Titan 

Prefeito Municipal 
Alessandro da Silva Amaro 
Secretário de Administração 

PORTARIA Nº l.196/13, DE 26/03/2013. 
O PREFEITO MUNICIPAL DE 
CASTANHAL, NO USO DA 
ATRIBUIÇÃO QUE LHE CONFERE 
O ARTIGO 117 PARÁGRAFO 
ÚNICO DA LEI ORGÂNICA DO 
MUNICÍPIO, RESOLVE: 

Art. 1º - Exonera a pedido, de acordo com o 
Processo nº 790/13, datado de 26/03/13, a 
servidora DARLEN MATOS DO NASCIMENTO, 
função Agente Administrativo, matrícula nº 
56798-1, lotação Secretaria Municipal de 
Assistência Social.  

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor, a data 
de sua publicação no  Diário Oficial do 
Município. 

Art. 3º - Registre-se e Cumpra-se. 
Palácio Maximino Porpino da Silva, 26 de 

março de 2013. 
Engº Paulo Sérgio Rodrigues Titan 

Prefeito Municipal 
Alessandro da Silva Amaro 
Secretário de Administração 

PORTARIA Nº 1.197/13, DE 26/03/2013. 
O PREFEITO MUNICIPAL DE 
CASTANHAL, NO USO DA 
ATRIBUIÇÃO QUE LHE CONFERE 
O ARTIGO 37 INCISO IV DA 
CONSTITUIÇÃO FEDERAL, 
ARTIGO 36 DA CONSTITUIÇÃO 
ESTADUAL E ARTIGO 124 INCISO 
III DA LEI ORGÂNICA DO 
MUNICÍPIO, RESOLVE: 

Art. 1º - Fica autorizada a prorrogação pelo 
prazo de 06 (seis) meses, da urgência dos 
contratos firmados entre a Prefeitura e o servidor 
Márcio André Oliveira da Costa, função 
Motorista, lotação na Secretaria Municipal de 
Educação. 

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor, com 
efeito retroativo a 25 de março de 2013, 
revogadas as disposições em contrário. 

Art. 3º - Registre-se e Cumpra-se. 
Palácio Maximino Porpino da Silva, 26 de 

março de 2013. 
Engº Paulo Sérgio Rodrigues Titan 

Prefeito Municipal 
Alessandro da Silva Amaro 
Secretário de Administração                                                                                                                             
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