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TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 
PARA OPERACIONALIZAÇÃO DO 
CONTROLE DAS CONSIGNAÇÕES DA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE 
CASTANHAL – PA, POR MEIO DO 
SISTEMA ON LINE CONSIGFORTE 
CONTRATADO PELAS CONSIGNATÁRIAS 
CREDENCIADAS.  

A PREFEITURA MUNICIPAL DE 
CASTANHAL-PA, localizada na Avenida 
Barão do Rio Branco, nº 2.232, Centro, 
Cep: 68.743-050, inscrita no CNPJ sob 
nº 05.121.991/0001-84, ora em diante 
denominada simplesmente 
CESSIONÁRIA, neste ato, representada 
por seu Prefeito Sr. PAULO SERGIO 
RODRIGUES TITAN, brasileiro, casado, 
político, portador do RG nº 1971646 PC 
- PA e do CPF 001.140.572-49 e a 
CONSIGFORTE CONSULTORIA E 
TECNOLOGIA LTDA - ME, doravante 
denominada CEDENTE; pessoa jurídica 
de direito privado, com sede à na 
Travessa Lucas Toniazzo, nº 177, Sala 
D, Bairro Centro, CEP: 78.505-000, 
Terra Nova do Norte – MT, inscrita no 
CNPJ n. 15.482.266/0001-95, neste 
ato, representada por sua sócia-
proprietária, CARLA DENISE REGENER 
PAVAN, brasileira, casada, empresária, 
portadora da Cédula de Identidade RG 
n.º 6.351.772-0 SESP/PR, inscrita no 
CPF/MF sob o n.º 968.821.669-00, 
resolvem firmar o presente TERMO DE 
COOPERAÇÃO TÉCNICA conforme 
objeto e cláusulas que se seguem:  

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO 
OBJETO  

1.1 Constitui objeto deste termo a 
cooperação técnica para cessão NÃO 
ONEROSA do licenciamento de uso, 
pela CEDENTE à CESSIONÁRIA, do 
sistema CONSIGFORTE – Módulos do 
Consignante e Servidor, de propriedade 
da CEDENTE a fim de possibilitar a 
operacionalização e controle das 
consignações no âmbito da 
Administração Direta e Indireta da 
Prefeitura Municipal de Castanhal - PA, 
junto aos servidores municipais e às 
Consignatárias contratantes do 
sistema, bem como a prestação dos 
serviços técnicos e especializados em 
instalação, manutenção, suporte ao 
referido sistema e execução do cálculo 
das margens consignáveis SEM ÔNUS 
quaisquer para a CESSIONÁRIA e seus 
servidores.  

1.2. Os módulos do sistema 
contratados pelas Consignatárias 
deverão permitir à CESSIONÁRIA 
efetuar de forma on line o controle das 
operações de consignações em seu 
âmbito conforme regras definidas na 
Portaria nº 1189, de 25 de março de 
2013, bem como oferecer aos servidores 

públicos da CESSIONÁRIA um módulo 
específico do sistema (Módulo do 
Servidor) para consulta de valores e 
composição de margens consignáveis, 
acompanhamento das consignações e 
simulações de operações de crédito, 
SEM ÔNUS para a CESSIONÀRIA e 
para os seus servidores.  

CLÁUSULA SEGUNDA - AS 
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES  

2.1. As consignações facultativas da 
CESSIONÁRIA procederão única e 
exclusivamente através do sistema 
CONSIGFORTE, enquanto este for o 
meio de controle das mesmas, 
objetivando beneficiar aos servidores 
públicos através da  

execução do controle efetivo da 
margem consignável conforme regras e 
limites definidos na Portaria nº 1189, 
de 25 de março de 2013 .  

2.3. A operacionalização das 
consignações no âmbito da 
CESSIONÁRIA transcorrerá por meio 
das INSTITUIÇÕES CONSIGNATÁRIAS, 
contratantes do sistema CONSIGFORTE 
– módulo da Consignatária, de 
propriedade da CEDENTE, devidamente 
credenciadas e autorizadas pela 
CESSIONÁRIA e responsáveis pelos 
seus custos particulares de contratação 
do sistema CONSIGFORTE.  

2.4. Apenas as consignatárias 
devidamente credenciadas à 
CESSIONÁRIA poderão ter acesso à 
utilização do módulo das 
Consignatárias do CONSIGFORTE para 
efetuar consignações e, o 
credenciamento será expresso através 
de uma Declaração de Confirmação de 
Credenciamento emitida pela 
CESSIONÁRIA;  

2.5. As consignatárias cujo 
credenciamento encontra-se inativo 
junto a CESSIONÁRIA, mas que 
possuem consignações em vigor no 
órgão ficam impedidas de efetuar novas 
consignações e, o processamento para 
envio dos valores consignados para 
averbação e consultas às consignações 
em vigor até seu término serão 
possíveis somente mediante envio pelo 
sistema CONSIGFORTE.  

2.6. A CEDENTE fica sujeita às 
orientações da CESSIONÁRIA quanto a 
procedimentos e regras de cálculo de 
margem, tipos de margem, datas de 
fechamento de consignações e de folha 
de pagamento, procedimentos de 
segurança, além do bloqueio de 
Consignatárias a qualquer tempo, 
independente dos contratos firmados 
entre a CEDENTE e CONSIGNATÁRIAS.  

2.7. A CEDENTE poderá bloquear o 
acesso das CONSIGNATÁRIAS 
inadimplentes do pagamento dos custos 
particulares referentes a adesão, 
manutenção e suporte do 
CONSIGFORTE.  

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS 
ATRIBUIÇÕES DA CEDENTE  

3.1. Faz parte da cooperação técnica 
por parte da CEDENTE as seguintes 
atribuições:  

I. Ceder, em caráter não exclusivo e 
SEM ÔNUS para a CESSIONÁRIA, os 
direitos de uso do software 
CONSIGFORTE, de propriedade da 
CEDENTE, envolvendo os módulos do 
Consignante e Servidor, durante a 
vigência deste Termo.  

II. Prover e manter atualizados os 
requisitos de software e banco de dados 
necessários ao pleno funcionamento do 
CONSIGFORTE;  

III. Instalar o software 
CONSIGFORTE, bem como configurá-lo 
de modo a possibilitar o acesso da 
CESSIONÁRIA, seus servidores e 
consignatárias autorizadas; 

IV. Oferecer aos servidores indicados 
pela CESSIONÁRIA, que irão operar o 
sistema, (1) um treinamento antes do 
início da operacionalização do 
CONSIGFORTE referente à sua 
utilização e aos procedimentos de 
consignação envolvidos;  

V. Garantir a integração do 
CONSIGFORTE com o Portal do 
Servidor da CESSIONÁRIA, caso exista, 
possibilitando o acesso por parte dos 
Servidores Públicos desta instituição;  

VI. Disponibilizar no CONSIGFORTE 
as margens consignáveis dos 
Servidores, mediante pesquisa do 
servidor segundo critérios definidos 
pela CESSIONÁRIA;  

VII. Enviar para a CESSIONÁRIA e 
em data definida pela mesma, antes do 
fechamento da folha de cada mês, os 
respectivos arquivos das consignações 
efetuadas pelas CONSIGNATÁRIAS 
através do CONSIGFORTE, em layout 
acordado entre as partes, para recepção 
pelo sistema de folha da CESSIONÁRIA;  

VIII. Promover a manutenção do 
sistema CONSIGFORTE, envolvendo:  

a. Monitoramento do funcionamento 
do software;  

b. Carga mensal de dados no 
sistema referente as consignações dos 
servidores, respeitando os prazos de 
renovação de margem definidos de 
acordo com o procedimento de 
fechamento de folha da CESSIONÁRIA;  

c. Acompanhamento do cálculo da 
margem dos servidores junto a 
CESSIONÁRIA;  

d. Atualização das demandas 
requeridas pela CESSIONÁRIA que 
atinjam as consignações no que diz 
respeito a inclusão de novos códigos de 
folha, regras de cálculo e programas 
especiais de consignação;  

e. Atualizações nos módulos de 
software existentes e homologados pela 
CESSIONÁRIA;  

f. Atualizações das tecnologias de 
software utilizadas;  
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g. Adaptar e enquadrar o 
CONSIGFORTE nas atualizações da 
legislação e instrumentos normativos 
que regulam os procedimentos de 
consignação inerentes a CESSIONÁRIA, 
desde que sejam autorizadas pela 
mesma, tornando-se a CESSIONÁRIA 
responsável por tais critérios de 
funcionamento;  

h. Processamento e envio mensal 
das consignações do mês corrente e 
anteriores à instalação do 
CONSIGFORTE para averbação na folha 
de pagamento da CESSIONÁRIA;  

IX. Oferecer suporte de orientações 
emergenciais à CESSIONÁRIA, a 
respeito da UTILIZAÇÃO do 
CONSIGFORTE, através do e-mail da 
CEDENTE ou pelo telefone, de Segunda 
a Sexta-Feira de 8hs as 18hs, exceto 
feriados; I. A CEDENTE se 
responsabiliza em prestar atendimento 
e suporte aos gestores da 
CESSIONÁRIA, mais especificamente na 
pasta de Recursos Humanos, desta 
forma, este Termo não inclui 
atendimento aos servidores, cujas 
dúvidas serão tratadas diretamente no 
setor de Recursos Humanos e Folha de 
Pagamento da CESSIONÁRIA.  

CLÁUSULA QUARTA - DAS 
ATRIBUIÇÕES DA CESSIONÁRIA  

4.1. Faz parte da cooperação técnica 
por parte da CESSIONÁRIA as 
seguintes atribuições:  

I. Repassar mensalmente em arquivo 
eletrônico à CEDENTE os dados 
necessários ao cálculo da margem 
consignável dos servidores bem como à 
identificação dos mesmos, em layout 
acordado entre as equipes técnicas das 
partes;  

II. Enviar à CEDENTE em até 48h 
após o fechamento da folha de 
pagamento, o arquivo de retorno 
contendo os dados das consignações 
aceitas e rejeitadas pelo sistema de 
folha de pagamento. 

CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA 
DO TERMO  

5.1. O presente TERMO vigorará até 
31 de dezembro de 2016, podendo ser 
prorrogado a critério das partes, com 
seus efeitos vigorando a partir da data 
de sua assinatura, podendo ser 
denunciado por inadimplemento de 
alguma das cláusulas, a qualquer 
tempo, pela CESSIONÁRIA, mediante 
simples comunicação por escrito, com 
antecedência mínima de 30 (trinta) 
dias, sem o pagamento de qualquer 
multa ou indenização;  

CLÁUSULA SEXTA - DA RESCISÃO 
DO TERMO  

6.1. O presente TERMO poderá ser 
rescindido imediatamente, sem ônus 
para as partes, pelos seguintes motivos:  

I. Por interesse mútuo entre as 
partes;  

II.Em caso de ausência de 
CONSIGNATÁRIAS que arquem com os 
custos de manutenção do 
CONSIGFORTE junto a CEDENTE.  

CLÁUSULA SÉTIMA - DA 
EXCLUSIVIDADE  

7.1. O CONSIGFORTE é de exclusiva 
e inteira propriedade da CEDENTE, não 
sendo permitido o uso, cópia, 
reprodução e transferência a terceiros 
deste e das mídias e materiais 
impressos que o acompanham, sem a 
devida autorização da CEDENTE, sob 
pena de responsabilização da 
CESSIONÁRIA.  

CLÁUSULA OITAVA - DA 
PROPRIEDADE INTELECTUAL  

8.1. A CEDENTE garante, por si, por 
seus empregados, prepostos, diretores, 
conselheiros, subcontratados, que o 
objeto do TERMO não infringe 
quaisquer direitos de propriedade 
intelectual de terceiros, obrigando-se, 
portanto, a responder perante a 
CESSIONÁRIA por quaisquer acusações 
de plágio e/ou reprodução total ou 
parcial que este venha a ser acusado ou 
condenado, razão pela qual assume, 
expressamente, a total responsabilidade 
pelas perdas e danos, lucros cessantes, 
juros moratórios; bem como  

por toda e qualquer despesa 
decorrente de tais acusações e/ou 
eventuais condenações, inclusive 
custas judiciais e honorários de 
advogado. 

CLÁUSULA NONA - DO SIGILO  
9.1. Dada a natureza da 

CESSIONÁRIA, o objeto deste TERMO e 
porque assim se convenciona, a 
CEDENTE obriga-se, por si, seus 
funcionários e prepostos, a manter o 
mais absoluto sigilo de toda e qualquer 
operação, dados, materiais, 
informações, documentos, 
especificações técnicas ou comerciais, 
inovações e aperfeiçoamento tecnológico 
ou comercial da CESSIONÁRIA e/ou 
dos seus funcionários, inclusive 
quaisquer programas, rotinas ou 
arquivos que venha a ter acesso por 
força do cumprimento do objeto deste 
Termo (doravante denominado 
"Informações Confidenciais"), sob pena 
de arcar com as perdas e danos que der 
causa, por infringência às disposições 
dessa cláusula, sem prejuízo de 
eventual aplicação de multa.  

9.2. A CEDENTE tratará 
sigilosamente todas as Informações 
Confidenciais, produtos e materiais que 
as contenham, não podendo usar, 
comercializar, reproduzir, publicar, 
divulgar ou de outra forma colocar à 
disposição, direta ou indiretamente, de 
qualquer pessoa, omissiva ou 
comissivamente, com exceção dos 
funcionários devidamente autorizados e 
prepostos da empresa que deles 

necessitem para desempenhar as suas 
funções;  

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS 
DISPOSIÇÕES FINAIS  

10.1. Qualquer alteração das 
disposições ora pactuadas, será 
formalizada por aditivo devidamente 
assinado pelas PARTES;  

10.2. As condições do presente 
Termo são válidas para os sucessores 
das PARTES.  

Estando assim justas e pactuadas, 
elegem as partes o foro da cidade de 
Castanhal - PA, renunciando a 
qualquer outro por mais privilegiado 
que seja, para dirimir eventuais 
divergências acerca deste Termo, 
firmando-o em duas vias de igual teor 
para que dele surtam seus legais e 
jurídicos efeitos.  
Castanhal/PA, 25 de Março de 2013. 
ENGº. PAULO SÉRGIO RODRIGUES TITAN 

PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CASTANHAL – PA 
CONSIGFORTE CONSULTORIA E TECNOLOGIA 

LTDA - ME 
TERMO DE CONVÊNIO QUE 
ENTRE SI FAZEM O MUNICÍPIO 
DE CASTANHAL - PREFEITURA E 
DO OUTRO LADO A ASSOCIAÇÃO 
DOS UNIVERSITÁRIOS DE 
CASTANHAL - AUC, COMO 
ABAIXO SE DECLARA:  

Pelo presente instrumento, o 
MUNICÍPIO DE CASTANHAL - 
PREFEITURA, doravante denominado 
de CONVENENTE, pessoa jurídica de 
direito público, inscrita no CNPJ sob o 
n° 05.121.991/0001-84, estabelecida 
na Avenida Barão do Rio Branco, n° 
2232 – CEP: 68.743-050, neste ato 
representado pelo Prefeito Municipal, 
Exmo. Sr. PAULO SÉRGIO 
RODRIGUES TITAN, brasileiro, casado, 
engenheiro civil, portador do RG n° 
1971646 – SSP/PA e do CPF n° 
001.140.572-49, residente e 
domiciliado na Rua Professor Amaral, 
n° 1115, Bairro do Apeú, CEP: 68.741-
650, Município de Castanhal, Estado do 
Pará, e do outro lado a ASSOCIAÇÃO 
DOS UNIVERSITÁRIOS DE 
CASTANHAL - AUC, doravante 
denominada CONCEDENTE, pessoa 
jurídica de direito privado, inscrita no 
CNPJ sobre o número 
05.111.422/0001-58, estabelecida a 
Rua Senador Antonio Lemos, nº 80, 
Bairro do Centro, CEP: 68.740-010, 
Município de Castanhal, Estado do 
Pará, neste ato representada por sua 
coordenadora geral, Srª DALILA 
OLIVEIRA DIAS RODRIGUES, 
brasileira, paraense, viúva, estudante 
universitária, portadora do RG n° 
3211786 – SSP/PA e do CPF nº 
652.203.742-49, residente e 
domiciliada à Alameda Imperial, n° 154, 
Bairro São José, CEP: 68.743-240,  
Município de Castanhal, Estado do 
Pará, de acordo com o disposto na Lei 
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9.394/96 e suas alterações posteriores, 
celebram o presente Convênio, 
mediante as cláusulas e condições 
seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO 
OBJETO 

O objeto do presente CONVÊNIO 
consiste na cooperação entre as 
instituições convenentes visando à 
operacionalização do Cursinho Pré-
Vestibular Popular Cabanos, no 
Município de Castanhal, Estado do 
Pará. 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA 
FINALIDADE 

O presente convênio tem como 
finalidade a preparação de estudantes 
de baixa renda, oriundos de escolas 
públicas, que concluíram ou estão 
concluindo o ensino médio, visando os 
exames seletivos dos vestibulares das 
instituições de ensino superior. 

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS 
RESPONSABILIDADES DA 
PREFEITURA 

- Fixar e dar ciência ao 
CONCEDENTE dos procedimentos 
técnicos e operacionais que regem a 
execução do programa objeto desde 
CONVÊNIO; 

 O CONVENENTE, através de 
recursos próprios repassará à 
CONCEDENTE, a título de fundo fixo, a 
importância de R$ 10.294,00 (dez mil, 
duzentos e noventa e quatro reis 
reais), a ser pago até o 10° dia útil de 
cada mês seguinte ao vencido, para 
aquisição de material de expediente, 
material de higiene, pagamento da 
taxa de energia elétrica, IPTU, aluguel 
do imóvel e folha de pagamento de 
professores e de coordenador 
técnico. 

CLÁUSULA QUARTA – DAS 
OBRIGAÇÕES DA CONVENENTE 

- Fornecer os materiais didáticos e 
pedagógicos necessários ao bom 
funcionamento do cursinho; 

- Responsabilizar-se pela 
manutenção e conservação do prédio 
locado para funcionamento do 
CONVÊNIO; 

- Responsabilizar-se pela 
prestação de contas mensal, 
contabilizando a Receita, Custos e 
Despesas incorridos no período, bem 
como a apresentando à Gestão 
Municipal;  

- Responsabilizar-se pela 
Administração do cursinho, com a 
contratação de professores e outros 
funcionários necessários à 
implementação do Convênio, inclusive 
de seus encargos trabalhistas e 
previdenciários. 

CLÁUSULA QUINTA – DOS 
RECURSOS 

Os recursos necessários e 
suficientes a garantia do pagamento 
correrão por conta do elemento de 

despesa: Unidade 0606 – Secretaria 
Municipal de Educação, Função 12 – 
Educação, Sub-Função 122 – 
Administração Geral, Programa 0037 – 
Administração Geral; Atividade 2011 – 
Manutenção da Secretaria de 
Educação, Natureza da Despesa 
3390.39.00. Outros Serviços de 
Terceiros, Pessoa Jurídico. 

CLÁUSULA SEXTA – DO 
CONTROLE E FISCALIZAÇÃO  

Fica assegurado a PREFEITURA 
MUNICIPAL DE CASTANHAL, através 
da Secretaria Municipal de Educação, a 
prerrogativa de conservar a autoridade 
normativa, o exercício do controle e a 
fiscalização sobre o atendimento objeto 
deste CONVÊNIO, diretamente ou 
através do Conselho Municipal de 
Educação. 

CLÁUSULA SÉTIMA – DOS 
CRITÉRIOS PARA SELEÇÃO DOS 
ALUNOS 

São requisitos necessários para a 
matrícula de alunos no Cursinho 
Popular Cabanos Pré-Vestibular: 

-  O aluno deverá ter estudado em 
escola pública; 

- O aluno deverá comprovar renda 
familiar de até 2,5 salários mínimos; 

- O aluno que estudou em escola 
particular poderá ser matriculado no 
cursinho desde que comprove que era 
beneficiário de bolsa escolar integral ou 
parcial; 

CLÁUSULA OITAVA – DA 
RENÚNCIA E DA RESCISÃO 

O presente CONVÊNIO poderá ser 
denunciado, por escrito, a qualquer 
tempo, rescindido de pleno direito, 
independentemente de interpretação de 
interpelação judicial ou extrajudicial, 
por descumprimento das normas 
estabelecidas na legislação vigente, por 
inadimplemento de quaisquer das suas 
cláusulas ou condições ou ainda pela 
superveniência de norma legal ou fato 
que o torne material ou formalmente 
inexequível. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO: 
Constituem, particularmente, motivo de 
rescisão a constatação das seguintes 
situações: 

Descumprimento de quaisquer das 
exigências fixadas nas cláusulas 
terceira e quarta; 

Cobrança dos usuários do programa 
de quaisquer valores pelo atendimento 
objeto deste CONVÊNIO.  

PARÁGRAFO SEGUNDO: Quando 
ocorrer a denúncia ou a rescisão ficam 
os convenentes responsáveis pelas 
obrigações contraídas durante o prazo 
que tenha vigido o CONVÊNIO, 
creditando-lhes igualmente os 
benefícios adquiridos no mesmo 
período, comunicando com 
antecedência de 60 (sessenta) dias. 

CLÁUSULA NONA – DO PRAZO E 
DA PRORROGAÇÃO 

O presente CONVÊNIO terá vigência 
de 24 (vinte e quatro) meses, contados 
a partir da data de sua assinatura, 
podendo ser editado ou prorrogado 
através de Termo Aditivo por expressa 
manifestação das partes. 

CÁUSULA DÉCIMA – DA 
PUBLICAÇÃO 

O presente CONVÊNIO será 
publicado no Diário Oficial do 
Município e/ou no quadro de avisos da 
Prefeitura Municipal. 

CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA - 
DO FORO 

Fica eleito o Foro da Comarca de 
Castanhal – Pará, para dirimir qualquer 
controvérsia oriunda do presente 
CONVÊNIO, que não possam ser 
resolvidas mediante ações 
administrativas. 

E por assim estarem justos e de 
acordo, os convenentes firmam o 
presente instrumento em 02 (duas) vias 
de igual teor, na presença de 02 (duas) 
testemunhas que nessa qualidade 
também assinam, para que surta os 
seus jurídicos e legais efeitos.  
Castanhal (Pa), 05 de março de 2013. 

PAULO SÉRGIO ROGRIGUES TITAN 
Prefeito Municipal de Castanhal 

DALILA OLIVEIRA DIAS RODRIGUES 
Convenente 

TESTEMUNHAS: 
_________________  _________________ 
 

 
 

PORTARIA Nº1.091/13, DE 15/03/2013 
O PREFEITO MUNICIPAL DE 
CASTANHAL, ENGº PAULO SÉRGIO 
RODRIGUES TITAN, NO USO DE SUAS 
ATRIBUIÇÕES LEGAIS. 

CONSIDERANDO Decisão Judicial exarada no 
Processo Nº0001311/63.2013.814.0015, a qual 
determina o imediato reestabelecimento do 
pagamento da gratificação de dedicação exclusiva, 
ao servidor Luiz Carlos Melo Pismel, suprimida 
através da Portaria Nº069/13, de 02 de janeiro de 
2013. 
R E S O L V E : 

Art. 1º - Reestabelecer o pagamento da 
Gratificação de Dedicação Exclusiva, sobre os 
vencimentos do servidor LUIZ CARLOS MELO 

PISMEL, função Auxiliar de Arrecadação Fazendária, 
lotação na Secretaria Municipal de Finanças, 
(Coordenadoria de Fiscalização Tributária), 
correspondente ao valor de R$ 1.235,69(Hum Mil 
Duzentos e Trinta e Cinco Reais e Sessenta e Nove 
Centavos), referente ao percentual de 70%(Setenta 
Por Cento). 

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, aos 15 dias 

do mês de março de 2013. 
Engº Paulo Sérgio Rodrigues Titan 

Prefeito Municipal 
Alessandro da Silva Amaro 
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Secretário de Administração 

 
 
 

PORTARIA Nº1.166/13, DE 20/03/2013 
O PREFEITO MUNICIPAL DE 
CASTANHAL, NO USO DE 
SUAS ATRIBUIÇÕES, 
RESOLVE: 

Art. 1º - Tornar facultativo o 
expediente da Administração 
Pública Municipal Direta e Indireta, 
na data de 28.03.2013 (quinta-feira 
santa), exceto serviços essenciais: 
Cemitério, Guarda, Vigilância e 
Segurança, Mercados e Feiras 
Públicas, Plantão de Ambulância, 
Plantão de Saúde, Plantão e 
atendimento do Lig-Luz, Zoonozes, 
Trânsito e Transporte deverão 
trabalhar normalmente obedecendo 
escala normal da sua Secretaria ou 
Coordenadoria e Subprefeituras de  
Apeú e Jaderlândia.  

Parágrafo Único – Os serviços 
essenciais da Secretaria Municipal 
de Obras e Urbanismo terá seu 
expediente facultado somente no 
dia 30.03.2013. 

Art. 2º - Dê-se Ciência 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 1.182/13, DE 22/03/2013 
O PREFEITO MUNICIPAL DE 
CASTANHAL, NO USO DA 
ATRIBUIÇÃO QUE LHE CONFERE O 
ARTIGO 114 DA LEI MUNICIPAL Nº 
003/99, DE 04 DE FEVEREIRO DE 
1999, RESOLVE: 

Art. 1º - Conceder, Licença 
Especial (Prêmio) de 03 (Três) 
meses ao servidor Jarles José 
Nascimento Lima, função Guarda, 
matrícula nº 4505-5, conforme 
documentação comprobatória 
constante no requerimento do 
interessado arrolada ao Processo 
nº448/13, datado de 27/02/2013, 
com vencimentos integrais, no 
período de 01 de abril de 2013 a 29 
de junho de 2013, com retorno dia 
30 de junho de 2013, lotação 
Secretaria Municipal de 
Administração. 

Art. 2º - Esta Portaria entra em 
vigor, a partir do dia 1º de abril 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 1.179/13, DE 22/03/2013 
O PREFEITO MUNICIPAL DE 
CASTANHAL, NO USO DAS 
ATRIBUIÇÕES QUE LHE CONFERE, 
RESOLVE: 

Art. 1º - Retificar o Art. 1º da 
Portaria nº 578/13 de 15 de 
fevereiro de 2013, que nomeou a 
Senhora Maria Antonia Guiomar 
Alves da Silva,  para exercer o cargo 
comissionado de Secretária Escolar, 
com lotação na E.M.E.F. Dom 
Milton Pereira, para constar 
E.M.E.F  Terezinha Nascimento 
Silva (Distrito Castanhal Terra 
Alta), permanecendo os demais 
dados inalterados.  

Art. 2º - Esta Portaria entra em 
vigor com efeito retroativo a 15 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 1.198/13, DE 27/03/2013 
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 167/13, 
datado de 25/03/13, o servidor 
DIERIMI LUIZ FERREIRA DA SILVA, 
função Auxiliar de Administração- 
Zona Urbana, matrícula nº 56309-
9, lotação 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, 27 de março de 2013. 

Engº Paulo Sérgio Rodrigues Titan 
Prefeito Municipal 

Alessandro da Silva Amaro 
Secretário de Administração 

PORTARIA Nº 1.199/13, DE 27/03/2013 
O PREFEITO MUNICIPAL DE 
CASTANHAL, NO USO DA 
ATRIBUIÇÃO QUE LHE CONFERE O 
ARTIGO 124 INCISO II DA LEI 
ORGÂNICA DO MUNICÍPIO, 
RESOLVE: 

Art. 1º - Elevar a gratificação de 
Dedicação Exclusiva de 70% 
(Setenta Por Cento), para 100% 
(Cem Por Cento) da servidora Selma 
Maria Alves Sousa, cargo 
comissionado de Auxiliar da 
Coordenadoria de Apoio 
Administrativo, lotação no Gabinete 
do Prefeito.  

Art. 2º - Esta Portaria entra em 
vigor, a partir do dia 1º de abril de 
2013, revogadas as disposições em 
contrário. 

Art. 3º - Registre-se e Cumpra-
se. 

Palácio Maximino Porpino da 
Silva, 27 de março de 2013. 

Engº Paulo Sérgio Rodrigues Titan 
Prefeito Municipal 

Alessandro da Silva Amaro 
Secretário de Administração 

PORTARIA Nº 1.202/13, DE 27/03/2013 
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 José Cleiton Mamede 
Serrão, função motorista, lotação 
na Secretaria Municipal Educação, 
com 100% (Cem Por Cento) de 
gratificação de Dedicação 
Exclusiva. 

Art. 2º - Esta Portaria entra em 
vigor, a partir do dia 1º de abril de 
2013, revogadas as disposições em 
contrário. 

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

Silva, 27 de março de 2013. 
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Engº Paulo Sérgio Rodrigues Titan 
Prefeito Municipal 

Alessandro da Silva Amaro 
Secretário de Administração 

 
 
 

PORTARIA Nº 1.204/13, DE 27/03/2013 
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 Obras e Urbanismo, 
para a Secretaria Municipal de 
Educação, o servidor José Ribamar 
Pacheco da Silva, função 
motorista, sem prejuízo de sua 
função.  
Art. 2º - Esta Portaria entra em 
vigor a partir do dia 02 de abril de 
2013, revogadas as disposições em 
contrário. 
Art. 3º - Registre-se e Cumpra-se. 
Palácio Maximino Porpino da 
Silva, 27 de março de 2013. 

Engº Paulo Sérgio Rodrigues Titan 
Prefeito Municipal 

Alessandro da Silva Amaro 
Secretário de Administração 

PORTARIA Nº 1.206/13, DE 01/04/2013 
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 Fabiano Bailosa de Lima, 
função Motorista, lotação na 
Secretaria Municipal de Educação. 

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

Art. 3º - Registre-se e Cumpra-
se. 

Palácio Maximino Porpino da 
Silva, 01 de abril de 2013. 

Engº Paulo Sérgio Rodrigues Titan 
Prefeito Municipal 

Alessandro da Silva Amaro 
Secretário de Administração 

 
 
 

 

PORTARIA Nº 1.207/13, DE 01/04/2013 
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 
Tony Cruz do Rego, função Motorista, 
lotação na Secretaria Municipal de 
Educação. 

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

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

01 de abril de 2013. 
Engº Paulo Sérgio Rodrigues Titan 

Prefeito Municipal 
Alessandro da Silva Amaro 
Secretário de Administração 

 
LEI MUNICIPAL Nº011/13, DE 01/04/2013 

DISPÕE SOBRE 
DENOMINAÇÃO DE 
PRÓPRIO PÚBLICO; E 
DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS. 

A Câmara Municipal de 
Castanhal aprovou e o Prefeito 
Municipal sanciona a seguinte Lei: 

Art. 1º - Fica denominado de 
ALMIR JOSÉ DE OLIVEIRA 
GABRIEL, a UPA 24 horas, 
localizada na Avenida Presidente 
Vargas, próximo do Sindicato  
Rural em Castanhal.  

Art. 2º - O Poder Executivo ficará 
incumbido de tomar as 
providências cabíveis para o 
cumprimento desta Lei. 

Art. 3º - Esta Lei entra em vigor 
na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em 
contrário. 

Palácio Maximino Porpino da 
Silva, 1º de abril de 2013. 

Engº Paulo Sérgio Rodrigues Titan 

Prefeito Municipal 
 
 
 
 
 
 

LEI MUNICIPAL Nº013/13, DE 01/04/2013 
DECLARA DE 
UTILIDADE PÚBLICA 
“CÁRITAS DIOCESANA 
DE CASTANHAL”; E 
DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS. 

A Câmara Municipal de 
Castanhal aprovou e o Prefeito 
Municipal sanciona a seguinte Lei: 

Art. 1º - Fica declarado de 
UTILIDADE PÚBLICA “CÁRITAS 
DIOCESANA DE CASTANHAL”, 
com sede na Catedral Diocesana, 
localizada na Rua Major Wilson 
Santos, Bairro Nova Olinda, é uma 
Associação com personalidade 
jurídica própria, de caráter 
beneficente, filantrópico e sem fins 
lucrativos e não econômicos.  

Art. 2º - Fica o Poder Executivo 
autorizado a conceder os benefícios 
fiscais no âmbito do Município. 

Art. 3º - Esta Lei entra em vigor 
na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em 
contrário. 

Palácio Maximino Porpino da 
Silva, 1º de abril de 2013. 

Engº Paulo Sérgio Rodrigues Titan 
Prefeito Municipal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


