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TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E 

ADJUDICAÇÃO 
Por este termo homologo e adjudico a Licitação 

na modalidade Convite nº 186/2013, cujo 

processo foi vencedora a Firma CAMPO 

BELO PAISAGISMO E URBANISMOS 

LTDA - ME Conforme Parecer constante em 

Ata da Comissão Permanente de Licitação, 

designada pela Portaria nº 001/13, de 01 de 

Janeiro de 2013. 

Castanhal (Pa), 10 de dezembro de 2013. 

PAULO SÉRGIO RODRIGUES TITAN 

PREFEITO MUNICIPAL 

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E 
ADJUDICAÇÃO 

Por este termo homologo e adjudico a Licitação 

na modalidade Convite nº 173/2013, cujo 

processo foi vencedora a Firma 

DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE 

ARMARINHO NORTE SUL LTDA - ME 
Conforme Parecer constante em Ata da 

Comissão Permanente de Licitação, designada 

pela Portaria nº 001/13, de 01 de Janeiro de 

2013. 

Castanhal (Pa), 12 de novembro de 2013. 

PAULO SÉRGIO RODRIGUES TITAN 

PREFEITO MUNICIPAL 

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E 
ADJUDICAÇÃO 

Por este termo homologo e adjudico a Licitação 

na modalidade Convite nº 177/2013, cujo 

processo foi vencedora a Firma REAL PEÇAS 

E SERVIÇOS LTDA - ME Conforme Parecer 

constante em Ata da Comissão Permanente de 

Licitação, designada pela Portaria nº 001/13, de 

01 de Janeiro de 2013. 

Castanhal (Pa), 22 de novembro de 2013. 

PAULO SÉRGIO RODRIGUES TITAN 

PREFEITO MUNICIPAL 

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E 
ADJUDICAÇÃO 

Por este termo homologo e adjudico a Licitação 

na modalidade Convite nº 106/2013, cujo 

processo foi vencedora a Firma DF & AM 

LTDA – ME. Conforme Parecer constante em 

Ata da Comissão Permanente de Licitação, 

designada pela Portaria nº 001/13, de 01 de 

Janeiro de 2013. 

Castanhal (Pa), 04 de Julho de 2013. 

PAULO SÉRGIO RODRIGUES TITAN 
PREFEITO MUNICIPAL 

EXTRATO DE CONTRATO Nº 042/13 
CONVITE Nº 106/2013 

Contratante: Prefeitura Municipal de Castanhal. 

Contratado: DF & AM LTDA. CNPJ 

Contratado: 11.273.298/0001-20. Objeto: 

Serviços de ampliação da Sec. Municipal de 

Obras e Urbanismo, construção de um 

almoxarifado, dois banheiros e ligações 

hidráulicas da Sec. Municipal de Habitação e 

pintura do Estádio Municipal Jarbão, neste 

Município de Castanhal/Pa. Fonte de Recurso: 

1111.04.122.0038.1004.4.4.90.51.00.0100.1515.

27.812.0743.2074.3.3.90.39.00.0100. Vigência: 

30 (trinta) dias consecutivos a contar do 

recebimento da ordem de serviço. Valor Total: 

R$ 142.210,71 (cento e quarenta e dois mil, 

duzentos e dez reais e setenta e um centavo).  

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E 
ADJUDICAÇÃO 

Por este termo homologo e adjudico a Licitação 

na modalidade Convite nº 17/2013, cujo 

processo foi vencedora a Firma P. P. F. 

COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME. 

Conforme Parecer constante em Ata da 

Comissão Permanente de Licitação, designada 

pela Portaria nº 1.764/13, de 23 de Maio de 

2013. 

Castanhal (Pa), 24 de Maio de 2013. 

PAULO SÉRGIO RODRIGUES TITAN 

PREFEITO MUNICIPAL 

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E 
ADJUDICAÇÃO 

Por este termo homologo e adjudico a 
Licitação na modalidade Convite nº 19/2013, 

cujo processo foi vencedora a Firma FABIO 

JOSÉ PENHA AMARAL. Conforme Parecer 

constante em Ata da Comissão Permanente de 

Licitação, designada pela Portaria nº 1.764/13, 

de 23 de Maio de 2013. 

Castanhal (Pa), 07 de junho de 2013. 

PAULO SÉRGIO RODRIGUES TITAN 

PREFEITO MUNICIPAL 

EXTRATO DE CONTRATO Nº 23/13 
CONVITE Nº 19/2013 

Contratante: Secretaria Municipal de Saúde. 

Contratado: Fábio José Penha de Amaral - MEI. 

CNPJ Contratado: 15.409.708/0001-78. Objeto: 

Serviços de manutenção preventiva e corretiva 

de equipamentos odontológicos para Secretaria 

Municipal de Saúde, neste Município de 

Castanhal/Pa. Fonte de Recurso: 

3001.10.3010.200.2054.33.90.039.00.2054. 

Vigência: 06 (seis) meses consecutivos a contar 

do recebimento da ordem de serviço. Valor 

Total: R$ 15.120,00 (quinze mil cento e vinte 

reais).  

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E 
ADJUDICAÇÃO 

Por este termo homologo e adjudico a Licitação 

na modalidade Convite nº 35/2013, cujo 

processo foi vencedora a Firma 

FRANCISCUTUR. Conforme Parecer 

constante em Ata da Comissão Permanente de 

Licitação, designada pela Portaria nº 1.764/13, 

de 23 de Maio de 2013. 

Castanhal (Pa), 25 de outubro de 2013. 

PAULO SÉRGIO RODRIGUES TITAN 

PREFEITO MUNICIPAL 

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E 
ADJUDICAÇÃO 

Por este termo homologo e adjudico a Licitação 

na modalidade Convite nº 18/2013, cujo 

processo foi vencedora a Firma PERFAL 

INDÚSTRIA DE ESQUADRIAS 

COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. Conforme 

Parecer constante em Ata da Comissão 

Permanente de Licitação, designada pela 

Portaria nº 1.764/13, de 23 de Maio de 2013. 

Castanhal (Pa), 04 de junho de 2013. 

PAULO SÉRGIO RODRIGUES TITAN 

PREFEITO MUNICIPAL 

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E 
ADJUDICAÇÃO 

Por este termo homologo e adjudico a Licitação 

na modalidade Convite nº 37/2013, cujo 

processo foi vencedora a Firma HIG. 

CARAJÁS. Conforme Parecer constante em 

Ata da Comissão Permanente de Licitação, 

designada pela Portaria nº 1.764/13, de 23 de 

Maio de 2013. 

Castanhal (Pa), 01 de novembro de 2013. 

PAULO SÉRGIO RODRIGUES TITAN 

PREFEITO MUNICIPAL 

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E 
ADJUDICAÇÃO 

Por este termo homologo e adjudico a Licitação 

na modalidade Convite nº 39/2013, cujo 

processo foi vencedora a Firma Casmed 

Comércio de Artigos Médicos Hospitalares 

LTDA. Conforme Parecer constante em Ata da 

Comissão Permanente de Licitação, designada 

pela Portaria nº 1.764/13, de 23 de Maio de 

2013. 

Castanhal (Pa), 12 de novembro de 2013. 

PAULO SÉRGIO RODRIGUES TITAN 

PREFEITO MUNICIPAL 

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E 
ADJUDICAÇÃO 

Por este termo homologo e adjudico a Licitação 

na modalidade Convite nº 45/2013, cujo 

processo foi vencedora a Firma SHOPPING 

ARTS GRÁFICA E EDITORA LTDA-EPP. 

Conforme Parecer constante em Ata da 

Comissão Permanente de Licitação, designada 

pela Portaria nº 1.764/13, de 23 de Maio de 

2013. 

Castanhal (Pa), 20 de dezembro de 2013. 

PAULO SÉRGIO RODRIGUES TITAN 

PREFEITO MUNICIPAL 

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E 
ADJUDICAÇÃO 

Por este termo homologo e adjudico a Licitação 

na modalidade Convite nº 29/2013, cujo 

processo foi vencedora a Firma BIOMEDICA 

BELEM LTDA-EPP. Conforme Parecer 

constante em Ata da Comissão Permanente de 

Licitação, designada pela Portaria nº 1.764/13, 

de 23 de Maio de 2013. 

Castanhal (Pa), 25 de julho de 2013. 

PAULO SÉRGIO RODRIGUES TITAN 

PREFEITO MUNICIPAL 

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E 
ADJUDICAÇÃO 

Por este termo homologo e adjudico a Licitação 

na modalidade Convite nº 23/2013, cujo 

processo foi vencedora a Firma ECCS 

COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA – ME. 

JOSÉ ACÁCIO DE SOUZA MORAES – ME 

E R M L COMÉRCIO E SERVIÇOS - ME. 

Conforme Parecer constante em Ata da 

Comissão Permanente de Licitação, designada 

pela Portaria nº 1.764/13, de 23 de Maio de 

2013. 

Castanhal (Pa), 11 de junho de 2013. 

PAULO SÉRGIO RODRIGUES TITAN 

PREFEITO MUNICIPAL 
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EXTRATO DE CONTRATO Nº 010/13 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 051/2013 

Nº Processo: 2013/7/3248. Contratante: 

Prefeitura Municipal de Castanhal. Contratado: 

Pinheiro Junior & Cia Ltda. CNPJ Contratado: 

00.626.469/0001-30. Objeto: Contratação de 

empresa especializada para serviços de limpeza 

hospitalar nas áreas do hospital municipal, com 

fornecimento de mão de obra especializada, 

equipamentos, acessórios e todos os insumos 

necessários para limpeza e desinfecção, visando 

a obtenção de adequadas condições de 

salubridade e higiene neste município de 

Castanhal/Pa, conforme especificações contidas 

no edital de Pregão Presencial SRP nº 051/2013.  

Vigência: 20/11/2013 a 20/11/2014. Valor 

Total: R$ 526.800,00 (Quinhentos e vinte e seis 

mil e oitocentos reais).  

EXTRATO DE DISPENSA DE 
LICITAÇÃO Nº 028/2013 

Dispensa de Licitação nº 028/2013. Objeto: 

locação de imóvel. Fundamento legal: art. 24, 

inciso X da Lei nº 8.666/93. Justificativa: 

atender aos interesses da Administração 

Municipal para sediar o Centro de Referência da 

Assistência Social do Jaderlândia – CRAS 

Jaderlândia. Contratado: José Augusto Oliveira 

Alencar. CPF: 661.535.572-87. Ratificação em: 

28/10/2013. Valor Total: R$ 8.136,00 (Oito mil 

cento e trinta e seis reais). Paulo Sérgio 

Rodrigues Titan. Prefeito Municipal. 

TERMO DE RECONHECIMENTO E 
RATIFICAÇÃO  

Por este termo, reconheço e ratifico o 

ato de dispensa de licitação, decorrente do 

processo n.º 028/2013, cujo objeto consiste na 

locação de imóvel de propriedade do Sr. JOSÉ 

AUGUSTO OLIVEIRA ALENCAR, cujo 

valor contratual total é de R$ 8.136,00 (Oito mil 

cento e trinta e seis reais), nos termos do art. 24, 

X da Lei nº 8.666/93 e conforme Parecer 

Jurídico constante deste processo. 

Castanhal (Pa), 28 de Outubro de 2013 

PAULO SÉRGIO RODRIGUES TITAN 

Prefeito Municipal   

EXTRATO DE DISPENSA DE 
LICITAÇÃO Nº 008/2013 

Dispensa de Licitação nº 008/2013. Objeto: 
locação de imóvel. Fundamento legal: art. 24, 

inciso X da Lei nº 8.666/93. Justificativa: 

atender aos interesses da Administração 

Municipal para sediar a Unidade Básica de 

Saúde Thelrras Cunha. Contratado: Antônia 

Vanderly da Conceição Braga. CPF: 

280.831.302-06. Ratificação em: 28/03/2013. 

Valor Total: R$ 4.600 (Quatro mil e seiscentos 

reais). Paulo Sérgio Rodrigues Titan. Prefeito 

Municipal. 

TERMO DE RECONHECIMENTO E 
RATIFICAÇÃO  

Por este termo, reconheço e ratifico o 

ato de dispensa de licitação, decorrente do 

processo n.º 008/2013, cujo objeto consiste na 

locação de imóvel de propriedade da Srª. 

ANTÔNIA VANDERLY DA CONCEIÇÃO 

BRAGA, cujo valor contratual total é de R$ 

4.600,00 (Quatro mil e seiscentos reais), nos 

termos do art. 24, X da Lei nº 8.666/93 e 

conforme Parecer Jurídico constante deste 

processo. 

Castanhal (Pa), 28 de Março de 2013 

PAULO SÉRGIO RODRIGUES TITAN 

Prefeito Municipal  

MARIA DE FÁTIMA MOTTA SALLES 

Secretária Municipal de Saúde 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE 

 

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 

PORTARIA Nº 1.304 /2013, 18/09/2013 
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE 
SAÚDE DE CASTANHAL Sr. 
MILTON CAMPBELL CAMPOS, 
NO USO SE SUAS 
ATRIBUIÇÕES LEGAIS, 

Art. 1º - Conceder, LICENÇA 
MATERNIDADE de 180 dias (Cento e 
Oitenta) a servidora: ENIELMA 
DOURADO BRAGA, com base nos 
Artigos 6º e 7º inciso XVIII da 
constituição da República Federativa do 
Brasil e Artigo 108, da Lei Municipal 
nº003/99, de 04.02.99 e Lei Municipal 
Emenda Aditiva, nº 016/09 de 

09.06.2009, função: AUX. DE 
ENFERMAGEM , lotação: Pronto 
Atendimento, com início no dia: 
01/10/2013 e término dia: 
29/03/2014, e retorno dia: 
30/03/2014. 

Art. 2º - Coordenadoria de Recursos 
Humanos anotará em ficha funcional 
face cumprimento da documentação 
comprobatória constante no Processo 
nº224/2013, com atestado médico em 
anexo, datado de: 18/09/2013. 

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

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

SAÚDE, aos 18 dias do mês de setembro de 2013.  

Milton Campbell Campos 

Secretário Municipal de Saúde de Castanhal 
Decreto nº 036/13, de 12 de abril de 2013. 

Simone Sampaio Lameira Morbach 

Coord. de Gestão com Pessoas 
Port. 197/13 14/01/2013. 

PORTARIA Nº 1.305 /2013, 10/09/2013 
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE 
SAÚDE DE CASTANHAL Sr. 
MILTON CAMPBELL CAMPOS, 
NO USO SE SUAS 
ATRIBUIÇÕES LEGAIS, 

Art. 1º - Conceder, LICENÇA 
MATERNIDADE de 180 dias (Cento e 
Oitenta) a servidora: GLEYSE 
OLIVEIRA DE ARAGÃO, com base nos 
Artigos 6º e 7º inciso XVIII da 
constituição da República Federativa do 
Brasil e Artigo 108, da Lei Municipal 

nº003/99, de 04.02.99 e Lei Municipal 
Emenda Aditiva, nº 016/09 de 
09.06.2009, função: TÉC. DE 
ENFERMAGEM, lotação: CASA DA 
MULHER-EFETIVOS, com início no dia: 
10/09/2013 e término dia: 

08/03/2014, e retorno dia: 
09/03/2014. 

Art. 2º - Coordenadoria de Recursos 
Humanos anotará em ficha funcional 
face cumprimento da documentação 
comprobatória constante no Processo 
nº215/2013, com atestado médico em 
anexo, datado de: 10/09/2013. 

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

Art. 4º  - Registre-se e cumpra-se. 

GABINETE DO SECRETÁRIO 
MUNICIPAL DE SAÚDE, aos 10 dias do 
mês de setembro de 2013.  

Milton Campbell Campos 

Secretário Municipal de Saúde de Castanhal 
Decreto nº 036/13, de 12 de abril de 2013. 

Simone Sampaio Lameira Morbach 

Coord. de Gestão com Pessoas 
Port. 197/13 14/01/2013. 

PORTARIA Nº 1.307/2013, 10/10/2013 
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE 
SAÚDE DE CASTANHAL Sr. 
MILTON CAMPBELL CAMPOS, 
NO USO SE SUAS 
ATRIBUIÇÕES LEGAIS, 

Art. 1º - Conceder, LICENÇA 
MATERNIDADE de 180 dias (Cento e 
Oitenta) a servidora: ROSICLÉIA DO 
NASCIMENTO BARROS, com base nos 
Artigos 6º e 7º inciso XVIII da 
constituição da República Federativa do 
Brasil e Artigo 108, da Lei Municipal 
nº003/99, de 04.02.99 e Lei Municipal 
Emenda Aditiva, nº 016/09 de 
09.06.2009, função: AUX. DE 

ENFERMAGEM, lotação: CASA DA 
MULHER, com início no dia: 
09/10/2013 e término dia: 
06/04/2014, e retorno dia: 
07/04/2014. 

Art. 2º - Coordenadoria de Recursos 
Humanos anotará em ficha funcional 
face cumprimento da documentação 
comprobatória constante no Processo 
nº229/2013, com atestado médico em 
anexo, datado de: 25/09/2013. 
Art. 3º - Esta portaria entra em vigor na 
data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 
Art. 4º  - Registre-se e cumpra-se. 
GABINETE DO SECRETÁRIO 
MUNICIPAL DE SAÚDE, aos 10 dias do 
mês de outubro de 2013.  

Milton Campbell Campos 

Secretário Municipal de Saúde de Castanhal 
Decreto nº 036/13, de 12 de abril de 2013. 

Simone Sampaio Lameira Morbach 

Coord. de Gestão com Pessoas 
Port. 197/13 14/01/2013. 
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ATOS DO 

 
EXTRATO DE CONTRATO 
Processo: 012/585/DA/CM/2013 
Contrato: 011/2013 
Contratante: CÂMARA MUN. DE CASTANHAL. 
Contratado: SARAIVA & CIA LTDA – ME  
Referente: CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE ENGENHARIA, COM 
FORNECIMENTO DE MATERIAIS, VISANDO A 
REFORMA PARCIAL DO PRÉDIO SEDE DA 
CÂMARA MUNICIPAL DE CASTANHAL. 
Valor do Contrato: R$119.156,04 (CENTO E 
DEZENOVE MIL CENTO E CINQUENTA E SEIS 
REAIS E QUATRO CENTAVOS) 
Período do Contrato: Até 31/12/2013 
Assinatura: 22/10/2013 
Signatários:  Pelo Contratante: Ronilson Corrêa de 

Sena, Vereador/ Presidente 
               Pela Contratada: Anyelle de Sousa Pereira 

Honda, Sócia 

ERRATA 
No Extrato do Contrato n.º 012/13, publicado no 
Diário Oficial do Município de Castanhal, na Edição 
n.º 256, página 10, referente ao período de 30 de 
novembro a 06 de dezembro de 2013, 
 Onde se lê: 
“Valor do Contrato: R$12.000,00 (DOZE MIL 
REAIS) 
Período do Contrato: Até 31/12/2013” 
Leia-se: 
“Valor do Contrato: R$18.000,00 (DEZOITO MIL 
REAIS) 
Período do Contrato: Até 31/01/2014” 

Ronilson Corrêa de Sena, Vereador/ Presidente 
Câmara Municipal de Castanhal 

EXTRATO DE CONTRATO 
Processo: 015/659/DA/CM/2013 
Contrato: 013/2013 
Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE 
CASTANHAL. 
Contratado: MOBILLI-MOVEIS PLANEJADOS 
ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES LTDA ME  
Referente: AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PLANEJADOS. 
Valor do Contrato: R$72.045,55 (SETENTA E DOIS 
MIL QUARENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA E 
CINCO CENTAVOS) 
Período do Contrato: Até 30/01/2014 
Assinatura: 20/12/2013 
Signatários: Pelo Contratante: Ronilson Corrêa de 
Sena, Vereador/ Presidente 

       Pela Contratada: Rione Schesquine 
Heringer Martins, Sócia / Proprietária 

EXTRATO DE TERMO ADITIVO 
Processo: 016/660/DA/CM/2013 
Termo Aditivo: 01/2013 
Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE 
CASTANHAL. 
Contratado: ASALLES OLIVEIRA E CIA LTDA – 
EPP 
Referente: AQUISIÇÃO DE CÓPIAS 
REPROGRÁFIFICAS. 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO: 
“Fica alterado o Item 7.1 da Cláusula Sétima – DO 
PREÇO E PAGAMENTO, do Contrato n.º 008/2013 
de 25 de abril de 2013, aumentado o montante do 
Contrato, em 25% (vinte e cinco por cento), conforme 
disposto no artigo 65, parágrafos 1º e 2º, da Lei 

Federal de Licitações e Contratos n.º 8.666/93, para 
R$57.074,65 (cinquenta e sete mil setenta e quatro 
reais e sessenta e cinco centavos), conforme faculta 
legislação vigente.” 
Assinatura: 29/11/2013 
Signatários:  Pelo Contratante: Ronilson Corrêa de 

Sena, Vereador/ Presidente. 
Pela Contratada: Paulo Roberto Salles 
de Oliveira, Sócio Administrador 

LEI MUNICIPAL Nº044/13, DE 18/12/2013 
ALTERA A REDAÇÃO DA DIRETRIZ Nº 05 – 

GARANTIA DE FINANCIAMENTO E DE 

CONTROLE SOCIAL DA EDUCAÇÃO – DO 

ANEXO DA LEI MUNICIPAL N° 046, DE 08 DE 

NOVEMBRO DE 2012, QUE APROVA O PLANO 

MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA O DECÊNIO 

2011-2020, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 
O PREFEITO MUNICIPAL DE CASTANHAL, 

Estado do Pará, usando de suas atribuições legais, 
propôs à CÂMARA MUNICIPAL a seguinte Lei: 

Art.1º. A redação da Diretriz nº 05 – Garantia de 
Financiamento e de Controle Social da Educação – 
do Anexo da Lei Municipal n° 046, de 08 de 
novembro de 2012, passa a vigorar com a seguinte 
redação: 

Diretriz 

5. FORMAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS 

PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 

Metas Estratégias 

Valorizar a formação 

inicial e continuada 

do profissional 

docente da Rede 

Municipal de 

Educação; 

Fortalecer, em regime 

de colaboração com a 

União e o Estado, os 

cursos das 

licenciaturas, nas 

modalidades 

presencial e 

semipresencial, para a 

formação inicial dos 

profissionais do 

magistério; 

Apoiar o Governo 

Federal e o Plano 

Nacional de 

Educação nos 

Projetos para 

formação de 

Docentes, Corpo 

Técnico-

Administrativo e 

Gestores, visando a 

qualificação desses 

profissionais no 

Sistema Municipal de 

Ensino; 

Construir espaços 

coletivos para 

formação em serviço 

dos profissionais da 

educação; 

Estabelecer um prazo 

Desvincular e 

atualizar o Plano de 

Cargos e Carreira do 

Profissional Docente 

da Rede Municipal 

de Ensino; 

Garantir, em regime 

de colaboração entre 

a União, os Estados 

o Distrito Federal e 

os Municípios, que 

todos os professores 

da educação básica 

possuam formação 

específica de nível 

superior, obtida em 

curso de licenciatura 

na área de 

conhecimento em 

que atuam; 

Apoiar e incentivar 

a efetivação das 

metas nacionais, no 

âmbito do Sistema 

Municipal de 

Ensino, no que tange 

à formação de 50% 

(cinquenta por 

cento) dos 

professores da 

educação básica em 

nível de pós-

graduação lato e 

stricto sensu, 

garantindo a todos 

formação 

continuada em sua 

de 05 (cinco) anos 

para que todos os 

professores da rede 

obtenham o curso 

superior a partir da 

data de aprovação 

deste Plano. 

área de atuação; 

Promover a 

formação 

continuada através 

de cursos que 

atendam às 

necessidades 

profissionais em 

educação do campo, 

quilombola, de 

gênero e diversidade 

étnico-racial e 

educação especial, 

oportunizando o 

diálogo e a troca de 

experiências entre as 

áreas; 

Especificar no 

contracheque dos 

profissionais de 

educação o repasse 

do FUNDEB, a 

partir do primeiro 

ano de vigência do 

Plano Municipal de 

Educação; 

Garantir licença 

estudo remunerada 

para a melhoria da 

qualidade do ensino 

dos docentes 

concursados que 

fizerem 

especialização, 

mestrado ou 

doutorado, de 

acordo com o art. 

67, inciso II da Lei 

n° 9.395/96 – LDB; 

Garantir um número 

máximo de alunos 

por turma e por 

professor, sendo: da 

Educação Infantil 

até o 2º no do 

Ensino Fundamental 

25 (vinte e cinco) 

alunos para 01 (um) 

professor; do 3º ao 

9º ano do Ensino 

Fundamental e 

Educação de Jovens 

e Adultos – EJA – 

30 (trinta) alunos 

por professor, 

exceto as turmas que 

atendem alunos com 

necessidades 

especiais, que 

deverá ter um 

professor auxiliar 

quando o número 

máximo de alunos 

por turma extrapolar 

o número previsto. 

Art.2º. Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Palácio Maximino Porpino da Silva, aos 18 
dias do mês de dezembro de 2013. 

Paulo Sérgio Rodrigues Titan 

Prefeito Municipal 
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LEI COMPLEMENTAR Nº007/2013, DE 26/12/2013 

ALTERA A REDAÇÃO DO ART. 1º, 
E REVOGA A ALÍNEA “F” DO 

INCISO I DO ART. 4º DA LEI 

MUNICIPAL Nº 009, DE 25 DE 

MARÇO DE 2013, QUE 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, propôs à 
CÂMARA MUNICIPAL a seguinte Lei: 

Art. 1º. O artigo 1º da Lei Municipal 

n° 009, de 25 de março de 2013, passa 
a vigorar com a seguinte redação: 

“Art. 1º. Fica instituído, como órgão 
consultivo, deliberativo, fiscalizador 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”. 

Art. 2º. Fica suprimida a alínea “f” 
do inciso I do art. 4º da Lei Municipal 
n°009, de 25 de março de 
2013.(Emenda Modificativa) 

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

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

Engº. Paulo Sérgio Rodrigues Titan 

Prefeito Municipal 

CONSELHO MUNICIPAL DE 

SAUDE DE CASTANHAL 
REGIMENTO INTERNO 

CAPÍTULO I 
DA DENOMINAÇÃO E FIDELIDADE 

CAPÍTULO II 
DAS COMPETÊNCIAS DO CONSELHO MUNICIPAL 

DE SAUDE 
CAPÍTULO III 

DA CONSTITUIÇÃO E DA ORGANIZAÇÃO 
CAPÍTULO IV 

DAS REUNIÕES 
CAPÍTULO V 

DA DISCUSSÃO 
CAPÍTULO VI 
DA VOTAÇÃO 
CAPÍTULO VII 

DOS MEMBROS 
CAPÍTULO VIII 

EXERCÍCIO E EXTINÇÃO DO MANDATO 
CAPÍTULO IX 

DISPOSIÇÕES FINAIS 
CAPÍTULO I 

 

 

DA DENOMINAÇÃO E FINALIDADE 
ART. 1º- O Conselho Municipal de 

Saúde (C.M.S.) de Castanhal, criado 
através da Lei Delegada Nº 001/93 de 
11 de Março de 1993, constituído por 
entidades governamentais e não 

governamentais (Usuários, 
Trabalhadores e Prestadores de Serviço 
de Saúde), em número estabelecido 
pelo Art. 3º da Lei Delegada Nº 001/99; 
a qual emenda artigos e alíneas na Lei 
Delegada nº 001/93, com a finalidade 
de coordenar e fiscalizar as ações de 
Saúde do Município segundo as 
diretrizes do Sistema Único de Saúde – 
SUS e funcionará de acordo com as 
normas deste Regimento. 

ART. 2º - O Conselho Municipal de 

Saúde (C.M.S.) de Castanhal é 
instância permanente e deliberativa 
atuando na formulação de estratégia e 
no controle de execução da Política 
Municipal de Saúde. 

ART. 3º - O Conselho Municipal de 
Saúde será a primeira instância dos 
pleitos Municipais de Castanhal. 

CAPÍTULO II 
DAS COMPETÊNCIAS DO CONSELHO 

MUNICIPAL DE SAUDE 
ART. 4º - Compete ao Conselho 

Municipal de Saúde (C.M.S.) de 
Castanhal: 

I – Definir as prioridades de Saúde; 

II – Planejar, definir, coordenar e 
fiscalizar a política do Sistema Único de 
Saúde (SUS) no Município; 

III – Estabelecer as diretrizes a 
serem observadas na elaboração do 
Plano Municipal de Saúde; 

IV – Atuar na formulação de 
estratégias e no controle da execução 
da Política de Saúde, Saneamento e 
Meio Ambiente; 

V – Fiscalizar a movimentação de 
recurso financeiro destinados ao 
Município de Castanhal, na área de 
Saúde; 

VI – Acompanhar, avaliar e fiscalizar 
os serviços de Saúde prestados à 

população pelos órgãos e entidades 
públicas e conveniadas Integrantes do 
SUS no Município; 

VII – Examinar propostas e 
denúncias, responder as consultas 
sobre assuntos pertinentes a ações e 
serviços de Saúde, bem como apreciar 
recursos a respeito de deliberação do 
colegiado; 

VIII – Estabelecer prioridades na 

resolução dos problemas de Saúde e 
Saneamento levantados e contemplá-
los no Plano Municipal de Saúde, de 
acordo com a sua viabilidade; 

IX – Propor medida para o 
aperfeiçoamento da organização e do 
funcionamento do Sistema Único de 
Saúde – SUS; 

X – Propor a convocação e 
estruturar a composição Organizadora 
das Conferências Municipais de Saúde; 

XI – Estimular a participação 
comunitária no controle da 
administração do Sistema Único de 
Saúde – SUS ao Município; 

XII – Propor critérios para 
programação da execução financeira e 

orçamento do Fundo Municipal de 
Saúde, acompanhando a movimentação 
e destinação dos recursos; 

XIII – Definir critérios de qualidade 
para o funcionamento dos serviços de 
saúde públicos e privados no âmbito do 
SUS; 

XIV – Estabelecer critérios e 
diretrizes quanto à localização e ao tipo 
de Unidades prestadoras de serviços de 
saúde pública e privada no âmbito do 
SUS; 

XV – Estimular, apoiar ou promover 
estudos e pesquisas sobre assuntos e 
temas na área de interesse para 
desenvolvimento do Sistema de Saúde 
de Castanhal; 

XVI – Elaborar seu Regimento 
Interno e suas Normas de 
Funcionamento e aprová-lo; 

XVII – Alterar seu Regimento 
Interno; 

XVIII – Outras atribuições 
estabelecidas pela Lei Orgânica de 
Saúde (L.O. S) e em Normas 
Operacionais. 

CAPITULO III 

DA CONSTITUIÇÃO E DA 

ORGANIZAÇÃO 
ART. 5º - O Conselho Municipal de 

Saúde (C.M.S) de Castanhal, será 
constituído paritariamente em 
plenárias por segmentos sendo 
apresentado na Conferência Municipal 
de Saúde e composto por: 

- 25% de representantes de 
entidades governamentais prestadores 
de serviços  

- 25% de Trabalhadores de Saúde. 
- 50% de Usuários, representantes 

de entidades. 
§ 1º - Cada integrante do Conselho 

de Saúde (C.M. S) terá um suplente que 

deverá ser designado pela entidade de 
acordo com as plenárias. 

§ 2º - Os representantes das 
entidades governamentais para o 
Conselho Municipal de Saúde (C.M. S) 
foram designadas atendendo o Decreto 
nº 99.438/90 de 07/08/90 e a Lei nº 
8.142/90 de 28/12/90, resoluções 33 
do Conselho Nacional de Saúde.     

 § 3º - Os membros do Conselho 

Municipal de Saúde terão mandato de 2 
anos, conforme, decisão da plenária da 
Conferencia Municipal de Saúde, 
podendo após este período ser 
reconduzido ou substituído desde que 
não tenha sido afastado por força do 
Regimento.     

§4° - Todos os integrantes do 
Conselho Municipal de Saúde serão 
nomeados através de Decreto do 
Executivo Municipal.  
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§ 5º - Que seja garantido ao 
Conselheiro o direito de desenvolver 
suas atividades, protegendo-o 
juridicamente de qualquer represália 
por parte do seu superior durante e 
após um ano do seu mandato. 

§ 6º - Em caso de impedimento 
definitivo de qualquer Conselheiro 
Titular, a sua substituição será pelo 
suplente de acordo com as plenárias. 

§ 7º - Todas as atividades de 
comissões ou de Conselheiros a serviço 
do conselho, terão total apoio da 
Secretária Municipal de Saúde e 
Saneamento. 

§ 8º - O integrante do Conselho da 
Zona rural terá garantido a sua 
presença nas reuniões Ordinárias e 

Extraordinárias do Conselho pela 
Secretaria Municipal de Saúde e 
Saneamento através de transporte 
seguro e alimentação, se necessário. 

ART. 6º - Com base na Lei 
Municipal nº 058/12, de 14/12/12, 
que alterou a Lei Municipal nº 004/99, 
de 22/02/99, este artigo passa a ter a 
seguinte redação: A presidência do 
Conselho Municipal de Saúde (C.M.S) 
será eleita em plenária do Conselho 
Municipal de Saúde. 

§ 1º – O Secretário Municipal de 
Saúde é MEMBRO NATO do Conselho 
de Saúde; 

§ 2º - Com base na Lei Municipal nº 
058/12, de 14/12/12, que alterou a Lei 
Municipal nº 004/99, de 22/02/99., 
em caráter ordinário, na Reunião 
ordinária de Janeiro de 2013, após a 
alteração deste Regimento Interno, dar-
se-á a Eleição para Presidente do 
Conselho Municipal de Saúde; 

§ 3º - A Eleição para o cargo de 
presidente do Conselho Municipal de 
Saúde, dar-se-á, na primeira reunião 
após as plenárias de Castanhal, sendo 
garantido o direito de todos os 
membros pleitear vaga na eleição do 
Conselho Municipal de Saúde, quando 
ocorrerá a mudança de toda a mesa 

diretora. 
§ 4º - O presidente do Conselho 

Municipal de Saúde de Castanhal, 
somente terá direito a voto do 
desempate após duas votações 
sucessivas, para não quebrar o 
princípio de paridade; 

ART. 7º - O Conselho Municipal de 
Saúde (C.M. S) se organizará em: 

I – Plenária; 

II – Mesa Coordenadora; 
III – Assessoria Técnica e Jurídica; 
IV – Secretária Administrativa. 

DA PLENÁRIA 
ART. 8º - Plenária: Constituída por 

Membros Titulares com direito a voz e 
voto ou suplentes e outros 
participantes, será instância 
deliberativa do Conselho Municipal de 
Saúde, nele tendo assento com direito a 
voz. 

PARAGAFO ÚNICO – Os Membros 
suplentes poderão participar da 
Plenária com direito ao voto e a voz 
quando estiver na condição de 
substituto de titular. 

DAS COMPETÊNCIAS DA PLENÁRIA 
ART. 9º - São atribuições e 

competências da Plenária: 
I – Aprovar, mudar ou emendar este 

Regimento; 
II – Julgar em última instância 

recursos interpostos de decisão da 
Mesa Coordenadora e dos demais 
órgãos componentes do Conselho 
Municipal de Saúde; 

III – Aprovar projetos e resoluções 
propostas por órgãos componentes do 
Sistema Único de Saúde (SUS) que 

tenham como finalidade atender os 
propósitos constituídos do Capítulo I 
deste Regimento; 

IV – Aprovar os planos de aplicação 
e recursos do Fundo Municipal de 
Saúde e do Sistema Único de Saúde 
(SUS) do Município em consonância 
com o plano municipal. Os referidos 
planos serão repassados a Plenária 
através de cópia, antes de sua 
aprovação; 

V – Aprovar demonstrativo 
quadrimestral de Receitas e Despesas 
do Fundo Municipal de Saúde, 
apresentando copia à Plenária; através 

de Resolução. 
VI – Discutir e aprovar o Plano 

Municipal de Saúde proposto pela 
Secretaria Municipal de Saúde de 
Castanhal como também as 
programações operativas da Secretaria 
de Estado de Saúde Pública, 
respectivamente, órgão que compõe o 
Sistema único de Saúde – SUS, no 
Município de Castanhal. 

DA MESA COORDENADORA 
ART. 10 – A Mesa Coordenadora é 

órgão máximo de execução das 
deliberações da plenária, bem como do 
cumprimento deste Regimento. 

ART.11 – A Mesa Coordenadora 

será composta por: 
I – Presidente; 
II – Vice-Presidente; 
III – 1º Secretario; 
IV – 2º Secretário; 
§ 1º - O Presidente da Mesa 

Coordenadora será o Presidente do 
Conselho Municipal de Saúde tanto na 
situação de Titularidade quanto na 
situação de exercício de cargo; 

§ 2º - A Suplência da Presidência da 
Mesa Coordenadora atenderá o 
seguinte principio: 

1 – Quando do impedimento do 
Presidente do Conselho de Saúde de 
Castanhal Titular, a Presidência da 
Mesa Diretora será de responsabilidade 
do seu substituto legal (Vice-Presidente) 
e na ausência deste, pelo 1º Secretario 
e assim sucessivamente; 

2 – Quando do impedimento do 
Presidente do Conselho Municipal de 
Saúde Titular, a Presidência da Mesa 
Diretora será de responsabilidade do 
seu substituto legal (Vice-Presidente) e 
na ausência deste, pelo 1º Secretario e 

assim sucessivamente; 
3 – Será garantido ao conselheiro 

vice-presidente ao assumir a 
presidência inteiramente, seu voto 
ordinário e o seu voto de Minerva no 
caso de dois empates consecutivos em 
votação da Plenária. 

DO PRESIDENTE 
ART. 12 – Compete ao Presidente: 
I – Convocar e presidir as reuniões 

do Conselho Municipal de Saúde; 
II – Representar ativa ou 

passivamente o Conselho Municipal de 
Saúde em Juízo ou fora dele; 

III – Defender, respeitar e fazer 
cumprir o presente Regimento e as 
decisões tomadas pelas instâncias 
deliberativas do Conselho Municipal de 
Saúde; 

IV – Representar a Plenária; 
V – Decidir sobre questões de 

ordem; 
VI – Anunciar a pauta da reunião; 
VII – Estabelecer ponto sobre o qual 

poderá ser feita votação; 
VIII – Determinar em qualquer fase 

do trabalho, quando julgar necessário, 

ou a requerimento de qualquer membro 
a verificação do quorum; 

 IX – Assinar a correspondência de 
interesse do Conselho Municipal de 
Saúde. 

DA SECRETÁRIA 
ART. 13 – São atribuições da 

Secretária: 
I – Redigir as Atas das reuniões da 

plenária do Conselho Municipal de 
Saúde, em conjunto com a secretária 
auxiliar; 

II – Fazer leitura da ata, anotar e 
registrar resultados de votação e 
demais Normas Regimentais; 

III – Proceder à apuração dos votos 

em plenária e verificar a presença dos 
mesmos quando solicitada à verificação 
de quorum; 

IV – Providenciar as assinaturas das 
atas das reuniões do Conselho 
Municipal de Saúde. 

PARAGRAFO ÚNICO: A Secretaria 
Municipal de Saúde terá a 
responsabilidade de fornecer o suporte 
necessário quanto ao pessoal, para 

secretariar as reuniões e Conferências 
Municipal de Saúde do Conselho 
Municipal de Saúde (C.M.S.), somente 
com direito a voz. 

DA ASSESSORIA TÉCNICA – 

ADMINISTRATIVA E JURÍDICA 
ART. 14 – A Assessoria Técnica-

Administrativa e Jurídica do Conselho 
Municipal de Saúde serão de 
responsabilidade de uma ou mais 
comissões compostas por técnicos 
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pertencentes às Secretarias Municipais, 
Secretarias do Estado de Saúde 
Pública, Prestadores de Serviços 
Conveniados e Membros do Conselho, 
representando os usuários devidamente 
habilitados. 

ART.15 - Compete a Assessoria 
Técnica-Administrativa e Jurídica: 

I – Emitir parecer sobre documentos 
encaminhados a este Conselho por 
Órgão/instituições que desenvolvem 
ações e serviço de Saúde; 

II – Participar de estudos e propor 
diretrizes, mecanismos e estratégias 
que viabilizem a execução das ações e 
serviços de Saúde; 

III – Orientar e informar os 
Conselheiros quanto aos aspectos 

legais que por ventura venham a ser 
solicitado; 

IV – Acompanhar e orientar 
conforme necessidade, o Presidente do 
Conselho em juízo ou fora dele. 

CAPÍTULO IV 
DAS REUNIÕES ORDINÁRIAS 
 ART. 16 – As reuniões ordinárias, 

no total de doze (12) anuais, serão 
realizadas mensalmente, sempre ás 
últimas quintas-feiras, com inicio 
previsto para ás 15:00h, com tempo de 
duração condicionada com a ordem do 
trabalho, independente da Presença do 
Presidente ou Vice-Presidente. 

ART. 17 – As reuniões obedecerão 
a seguinte ordem de trabalho: 

I – Abertura; 
II – Leitura e assinatura; 
III – informes; 
IV – Leitura da pauta, discussão e 

votação; 
V – O que Ocorrer; 
VI – Encerramento (observando o 

Art. 12º item VIII). 

DAS REUNIÕES EXTRAODINÁRIAS 
ART. 18 – As reuniões 

extraordinárias serão realizadas nos 
seguintes casos: 

I – Pela convocação do Presidente; 
II – Pela convocação do Prefeito em 

caso de emergência ou calamidade 
pública; 

III – Pelo requerimento da maioria 
simples dos membros titulares do 
Conselho Municipal de Saúde (10 + 1). 

DAS REUNIÕES ESPECIAIS 
ART. 19 – As reuniões convocadas 

pela Mesa Diretora, após homologação 
da plenária, a requerimento de 
qualquer membro terão como finalidade 

a discussão de assuntos ou temas 
específicos de interesse público e 
cientifico e que exijam exposição de 
autoridade e/ou técnicos convidados. 

CAPÍTULO V DAS DISCUSSÕES 
ART. 20 – Discussão é a fase dos 

trabalhos destinados ao debate em 
plenária. 

CAPÍTULO VI 
DA VOTAÇÃO 

ART. 21 – Votação é a deliberação 
sobre matéria sujeita a decisão. 

§ 1º - As decisões poderão ser 
tomadas se a presença do Conselho 
Municipal de Saúde for da metade e 
mais um de seus membros titulares, 

atendendo até 3 (três) convocações com 
intervalo máximo de 15 (quinze) 
minutos, entre as mesmas, para 
constituições de quorum. 

§ 2º - Após realização de 3 (três) 
convocações referidas no parágrafo 
anterior, obedecendo aos períodos de 
intervalos estabelecidos, as decisões 
poderão ser tomadas diante de 1/5(um 
quinto) dos membros do Conselho 
presente. 

ART. 22 – Serão os seguintes 

limites da maioria: 
I – MAIORIA SIMPLES – É o 

quorum ordinário para votação 
representado pela presença de 
membros em qualquer número, 
correspondentes à metade dos votantes 
presentes mais um (obedecendo ao 
Parágrafo Segundo do Art. 21). 

II – MAIORIA ABSOLUTA – É o 
quorum especifico representado pela 
metade mais um do número total de 
membros considerando-se os presentes 
e ausentes. 

III – MAIORIA QUALIFICADA – É 
quorum especifico constituído pela 

votação de 2/3 (dois terços) do 
Conselho Municipal de Saúde 
considerando-se os presentes e 
ausentes. 

ART. 23 – Somente pelo voto da 
maioria qualificada poderá a plenária: 

I – Solicitar a destituição dos 
Membros do Conselho Municipal de 
Saúde 

II - Propor mudanças na Lei que 
institui o Conselho Municipal de Saúde 

III - Aprovar a pauta da Conferência 
Municipal de Saúde 

ART. 24 – Somente pelo voto da 
maioria absoluta poderá a plenária: 

I - Alterar este regimento;  

II – Criar Comissões Especiais; 
III - Alterar o calendário de 

Reuniões; 
IV – Alterar o Plano Municipal de 

Saúde; 
V – Solicitar esclarecimento sobre o 

Fundo Municipal de Saúde. 
ART. 25 – As demais deliberações 

serão tomadas por maioria simples; 
ART. 26 – Durante a votação não 

haverá interrupção do processo, salvo 
se verificada a falta de número legal. 

CAPITULO VII 
DOS MEMBROS 

ART. 27 – Os membros do Conselho 
Municipal de Saúde exercem atividades 
de ordem pública devendo ser 
respeitado todo e qualquer 
posicionamento no exercício dos seus 
mandatos. 

PARAGRAFO ÚNICO: Será 
garantido ao membro do Conselho 
Municipal de Saúde no exercício de 
atividade deste Conselho o seu 
transporte, alimentação e estadia se 
necessário, local adequado para 

reuniões e recurso financeiro.   
ART. 28 – O exercício de função de 

Conselheiros não é remunerado, é 
considerado como serviço publico 
relevante. 

ART. 29 – Os Membros do Conselho 
Municipal de Saúde serão substituídos 
caso faltem     sem motivos justificados 
a 3 (três ) reuniões consecutivas ou 5 
(cinco ) reuniões alternadas.  

CAPÍTULO VIII 
DO EXERCÍCIO E EXTINÇÃO DO 

MANDATO. 
ART. 30 – Os membros efetivos e 

suplentes do Conselho Municipal de 
Saúde serão nomeados pelo Prefeito 
Municipal de Castanhal para o 
mandato de 2 (dois) anos. Havendo 
necessidade, este período poderá ser 
prorrogado por até 6 (seis) meses 
através do executivo. 

ART. 31 – Havendo substituição dos 
membros e seus respectivos suplentes, 
o membro substituto completará o 
mandato do substituído. 

ART. 32 – Extingue-se o mandato 
do conselho: 

I – Pela expiração do prazo legal; 
II – Por renuncia expressa; 
III – Por morte; 
IV – Assumir outra função 

incompatível com a representação 
original. 

CAPÍTULO IX 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

ART. 33 – Os casos omissos serão 
resolvidos pelo Conselho Municipal de 
Saúde (CMS). 

ART. 34 – As alterações efetivadas 
neste Regimento, aprovadas pelo 
Conselho Municipal de Saúde de 
Castanhal, em Reunião Ordinária dia 
25 ( vinte e cinco) de Outubro de 2013, 

entram em vigor com homologação do 
Poder Executivo.    

GABINETE DO PREFEITO 
MUNICIPAL DE CASTANHAL, aos  26 
dias do mês de dezembro de 2013.  

Paulo Sérgio Rodrigues Titan 

Prefeito Municipal de Castanhal 

Normancélio Vidal de Santana 

Presidente do Conselho de Saúde 

LEI MUNICIPAL Nº043/13, DE 18/12/2013 
AUTORIZAR O PODER EXECUTIVO 

MUNICIPAL A INSTITUIR O CÓDIGO DE 

INFRAÇÕES DO SISTEMA DE TRANSPORTE 

PÚBLICO DE PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO 

DO CASTANHAL, E AUTORIZA A REVOGAÇÃO 

DA LEI MUNICIPAL N.º 2.025 DE 25 DE 

JANEIRO DE 1973 E DECRETO N.º 02/73; E 

DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 
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O PREFEITO MUNICIPAL DE CASTANHAL, 
Estado do Pará, usando de suas atribuições legais, 
propôs à CÂMARA MUNICIPAL a seguinte Lei: 

CAPÍTULO I - SISTEMA DE TRANSPORTE 
PÚBLICO DE PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DO 

CASTANHAL 
Art. 1º O Sistema de Transporte Público de 

Passageiros do Município de Castanhal compõe-se 
de todos os serviços de transporte públicos 
instituídos ou regulamentados pela legislação 
municipal. 

Art. 2º São serviços de transporte, em regime de 
concessão, permissão ou autorização pelo Município, 
conforme definido na legislação respectiva: 

I - transporte público individual: serviço 
remunerado de transporte de passageiros aberto ao 
público, por intermédio de veículos de aluguel, para a 
realização de viagens individualizadas (TAXI E 
MOTOTAXI); 

II - transporte público intramunicipal coletivo: 
serviço público de transporte de passageiros 
acessível a toda a população mediante pagamento 
individualizado, com itinerários e preços fixados pelo 
poder público; (ONIBUS URBANO) 

III - transporte alternativo intermunicipal: serviço 
de transporte público coletivo entre Municípios 
(KOMBI E VANS) 

Parágrafo Único - Depende de prévia licença do 
Município, observadas as disposições da legislação 
própria à operação dos serviços de TRANSPORTE 
ESCOLAR, DE FRETAMENTO E DE TURISMO. 

Art. 3º Os serviços de transporte, concedidos, 
permitidos ou autorizados desta Lei e que 
componham o sistema de Transporte Público de 
Passageiros do Município do Castanhal, obedecerão 
ao disposto nesta Lei, sem prejuízo da 
regulamentação que lhes seja própria. 

§ 1º As Tarifas de Transporte Coletivo Urbano de 
Passageiros, Taxis e Moto Taxis serão 
regulamentadas e aprovadas pelo Conselho 
Municipal de Transportes. 

CAPÍTULO II - DAS INFRAÇÕES 
Art. 4º Constitui infração, na operação do serviço 

de transporte público de passageiros no Município de 
Castanhal, a inobservância dos preceitos desta Lei, 
da legislação complementar, da legislação específica 
a cada serviço de transporte previsto no art. 2º, bem 
como às disposições que regerem cada ato de 
outorga de concessão, permissão ou autorização. 

Art. 5º As infrações dividem-se em grupos de 
acordo com sua gravidade ou a sua especificidade 
para um determinado serviço de transporte na forma 
das seções seguintes. 

Parágrafo Único. A cada grupo de infrações 
previstas corresponderá uma penalidade básica. 

Art. 6º São infrações comuns a todos os 
serviços de transporte: 

I - Infrações punidas com a multa prevista para o 
Grupo I 

1. Falta de iluminação interna; 
2. Não permitir, facilitar ou auxiliar a SEMUTRAN 

no levantamento de informações e na realização de 
estudos; 

3. Não tratar com polidez e urbanidade os 
usuários, outros permissionários a fiscalização da 
SEMUTRAN e o público em geral; 

4. Transportar ou permitir o transporte de objetos 
volumosos, em desacordo com RESOLUÇÃO 
estabelecida pelo Conselho Municipal de Transporte ; 

5. Estar operando em condições inadequada de 
asseio; 

6. Conversar, estando o veículo em movimento, 
exceto para prestar informações; 

7. Deixar de participar dos programas destinados 
ao treinamento de pessoal de operação. 

II - Infrações punidas com a multa prevista 
para o Grupo 2; 

1. Não realizar o plano de manutenção 
preventiva recomendado pelo fabricante; 

2. Efetuar reparos no veículo em via pública, 
exceto os de emergência; 

3. Abastecer o veículo quando transportando 
passageiros; 

4. Utilizar veículo fora das especificações e 
padronização visual aprovadas pela 
Superintendência de Transportes Urbanos; 

5. Veicular propaganda em desacordo com as 
normas do regulamento; 

6. Operar com o selo de vistoria rasurado ou 
vencido, ou sem o selo de vistoria. 

III - Infrações punidas com a multa prevista 
para o Grupo 3: 

1. Causar poluição sonora ou atmosférica 
superior aos limites previstos na legislação vigente; 

2. Deixar de comunicar à SEMUTRAN, no prazo 
de 48 horas, os acidentes ocorridos com seus 
veículos; 

3. Abandonar o veículo sem causa justificada; 
4. Trafegar transportando passageiros além da 

capacidade do veículo; 
5. Deixar de providenciar, em caso de 

interrupção da viajem, o transporte dos usuários, com 
a maior brevidade possível; 

6. Transportar passageiros no capô do motor ou 
no tabelie. 

IV - Infrações punidas com a multa prevista 
para o Grupo 4: 

1. Não remeter nos prazos estabelecidos ou 
preencher incorretamente os relatórios ou outros 
documentos exigidos pela SEMUTRAN; 

2. Utilizar na operação veículo não cadastrado 
na SEMUTRAN; 

3. Não submeter os veículos às vistorias 
programadas ou quando determinadas pela 
SEMUTRAN; 

4.  Falta ou defeito dos equipamentos 
obrigatórios; 

5.  Defeito do odômetro e/ou velocímetro; 
6.  Efetuar partida, freada ou conversão brusca; 
7. Não portar ou não apresentar quando 

solicitado, a documentação relativa à propriedade e 
licenciamento do veículo e habilitação do condutor, 
bem como ao registro do condutor e do cobrador na 
SEMUTRAN e, tratando-se de permissão ou 
autorização de caráter individual, aquela relacionada 
com o ato que a outorgou; 

8. Parar o veículo afastado do meio-fio para 
embarque ou desembarque de passageiros, sem 
motivo justificado; 

9.  Não aguardar total embarque e desembarque 
de passageiros; 

10. Transitar derramando combustível ou óleo 
lubrificante na via pública; 

11. Utilizar no veículo combustível não 
autorizado pelo Órgão competente; 

12. Utilizar operação motorista e/ou cobrador, 
não cadastrados na SEMUTRAN; 

13. Dirigir de maneira perigosa; 
14. Trafegar com a porta aberta; 
15. Agredir moral ou fisicamente qualquer 

Agente de Transporte da SEMUTRAN, outros 
permissionários ou o público em geral; 

16. Interromper a operação do serviço sem 
prévia comunicação e anuência da SEMUTRAN; 

17. Manter em serviço veículo cuja retirada tenha 
sido determinada pela SEMUTRAN; 

18. Utilizar veículo para categoria de serviço não 
autorizada pela SEMUTRAN-CASTANHAL 

V - Infrações punidas com multa prevista para 
o Grupo 5: 

1. Permitir o transporte de produtos inflamáveis 
e/ou explosivos identificáveis; 

2. Cobrar tarifas superiores às estabelecidas 
pela SEMUTRAN; 

3. Deixar de encaminhar veículo acidentado para 
perícia quando solicitado pela SEMUTRAN; 

4. Não descaracterizar e/ou não dar baixa junto à 
SEMUTRAN, na placa do veículo quando da sua 
substituição; 

5. Não manter seguro contra riscos de 
responsabilidade civil que dê cobertura a passageiros 
e terceiros; 

6. Trafegar com o veículo que apresente defeito 
mecânico, elétrico ou estrutural que implique 
desconforto ou risco de segurança para os 
passageiros ou trânsito em geral; 

7. Não prestar socorro às pessoas feridas, em 
caso de acidentes, envolvendo o veículo; 

8. Retirar o veículo do local de acidente grave, 
sem prévia autorização da autoridade de transito; 

9. Portar ou manter arma de qualquer espécie no 
interior do veículo; 

10. Dar causa a acidente de qualquer natureza 
com vítima, em razão de imprudência, imperícia ou 
negligência; 

11. Apresentar documentação adulterada ou 
irregular; 

12. Prestar informações falsas com fins de burlar 
a ação da fiscalização; 

13. Utilizar-se, ou de qualquer forma concorrer 
para a utilização do veículo em prática de ação 
delituosa como tal definida em Lei; 

14. Manter em operação preposto, cujo 
afastamento tenha sido determinado pela 
SEMUTRAN. 

Art. 7º  São infrações específicas do Serviço de 
Transporte Público de Passageiros por Ônibus: 

I - Infrações punidas com a multa prevista 
para o Grupo 1: 

1. Transportar passageiros que, de alguma 
forma, comprometam a segurança e o conforto dos 
demais usuários; 

2. Executar embarque ou desembarque de 
passageiros por portas indevidas; 

3. Permitir o transporte de animais; 
4. Transportar pessoas que, por atos 

inequívocos, palavras, gestos, se comportem de 
maneira imprópria ou ofensiva a moral e aos bons 
costumes; 

5. Colocar o veículo em operação com código ou 
placa de itinerário divergente da denominação da 
linha; 

6. Iniciar o serviço diário com falta de iluminação 
interna ou externa, campainha, extintor de incêndio, 
iluminação do letreiro indicativo ou de qualquer dos 
equipamentos obrigatórios; 

7. Alterar, rasurar ou falsificar os documentos 
exigidos pela SEMUTRAN; 

II - Infrações punidas com multa prevista para 
o Grupo 2 

1. Modificar horários sem prévia e expressa 
autorização da SEMUTRAN; 
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2. Alterar pontos terminais e paradas sem prévia 
e expressa autorização da Superintendência de 
Transportes Urbanos; 

3. Não atender os pedidos de embarque e 
desembarque nos pontos autorizados, exceto quando 
estiver com o veículo lotado; 

4. Não estar devidamente uniformizado ou 
identificado; 

5. Permitir que seus prepostos fumem no interior 
do veículo ou não advertir, inclusive por meio de 
letreiros ou placas, os usuários sobre tal proibição; 

6. Iniciar a operação da linha ao longo de 
itinerário, sem autorização da SEMUTRAN; 

7. Omitir-se de tomar providências quando 
passageiros estiveram causando transtorno aos 
demais; 

8. Permitir a atividade de vendedores 
ambulantes no interior do veículo. 

9. Colocar o veículo em movimento com porta 
aberta; 

10. Abrir porta de desembarque com veículo em 
movimento.  

III - Infrações punidas com a multa prevista 
para o Grupo 3: 

1. Recusar embarque de passageiros sem 
motivo justificado; 

2. Embarcar ou desembarcar passageiros fora 
dos pontos autorizados, sem motivo justificado; 

3. Retardar ou acelerar propositadamente a 
marcha do veículo, de modo a comprometer a 
operação; 

4. Cobrar ou não devolver a tarifa paga, no caso 
de interrupção de viagem quando não ofereça opção 
para sua continuidade, ressalvadas as hipóteses de 
força maior ou de movimento reivindicatório dos 
empregados; 

5. Reter troco; 
6. Não permitir o embarque ou desembarque de 

criança, idosos ou portadores de deficiência 
locomotiva; 

7. Utilizar em operação veículos sem as 
legendas obrigatórias, com legendas ilegíveis, ou 
ainda com inscrições não autorizadas pela 
SEMUTRAN; 

8. Provocar discussão com passageiros ou 
integrantes do quadro pessoal. 

IV - Infrações punidas com a multa prevista 
para o Grupo 4: 

1. Não cumprir as especificações da OS’s e/ou 
Carta de Tempo e as demais determinações para 
exploração do serviço estabelecidas pela 
SEMUTRAN, salvo por motivo de força maior; 

2. Recusar o pagamento por meio de passes, 
vales-transporte ou outras formas de bilhetagem 
previstos na legislação em vigor, dentro dos prazos 
de validade respectivos, desde que tenham sido 
emitido e comercializado para o segmento cujo 
serviço esteja sendo solicitado; 

3. Dar partida com passageiros embarcando ou 
desembarcando; 

4. Não providenciar obtenção de transporte a 
usuários em casos de avaria ou interrupção de 
viagens; 

5. Deixar de afixar, adequadamente as 
comunicações determinadas pela SEMUTRAN nos 
veículos; 

6. Trafegar com excesso de lotação e/ou não 
sinalizar com a indicação “LOTADO”. 

V - Infrações punidas com a multa prevista 
para o Grupo 5: 

Operar em itinerário não autorizado pela 
SEMUTRAN; 

Manter em serviço preposto com moléstias 
infecto contagiosa ou mentais, ou ainda, em estado 
de embriaguez alcoólico ou drogados por outras 
substancias; 

Manter em serviço preposto cujo afastamento 
tenha sido exigido pela SEMUTRAN; 

Colocar em operação veículo que não apresente 
condições de segurança; 

Adulterar ou falsear dados, informações de 
natureza diversa a fim de obter ganhos ilícitos; 

Deixar de cumprir com a programação de 
renovação, ampliação ou redução de frota circulante 
da Empresa Operadora, quando estabelecida pela 
SEMUTRAN 

Art. 8º São infrações específicas do Serviço de 
Táxi e Moto taxi: 

I - Infrações punidas com a multa prevista 
para o Grupo 1: 

1. Permanecer na plataforma, em número 
excedentes ao de vagas existentes; 

2. Cobrar transporte de volume acima da tarifa 
oficial; 

3. Afastar-se do veículo nos pontos de 
estacionamento. 

II - Infrações punidas com a multa prevista 
para o Grupo 2: 

Trafegar sem o luminoso externo quando em 
serviço - TAXI; 

Conduzir o veículo sem estar devidamente 
uniformizado para a prestação do serviço; 

Não exibir letreiro obrigatório; 
III - Infrações punidas com a multa prevista 

para o Grupo 3: 
1. Recusar - se a acomodar, transportar ou 

retirar a bagagem do passageiro do porta-malas; 
2. Transportar pessoas estranhas ao passageiro. 
3. Fumar transportando passageiros; 
4. Não portar no veículo, os documentos legais 

exigidos por lei; 
IV - Infrações punidas com a multa prevista 

para o Grupo 4: 
1. Escolher corridas ou recusar passageiros, 

salvo nos casos expressamente previstos; 
2. Alongar itinerário; 
3. Usar o taxímetro indevidamente; 
4. Cobrar ou não devolver a tarifa paga, no caso 

de interrupção de viagem, 
5. Reter troco; 
6. Negar socorro a vítima de acidente 

ocasionado por terceiros; 
7. Usar a "Bandeira 2" indevidamente; 
8. Desobediência ou oposição à fiscalização da 

SEMUTRAN; 
9. Alterar as características do veículo sem 

autorização da SEMUTRAN, bem como, do 
DETRAN; 

10. Utilizar quando em serviço veículo com a 
documentação/vistoria vencida. 

V - Infrações punidas com a multa prevista 
para o Grupo 5: 

1. Adulterar o taxímetro ou violar lhe o lacre; 
2. Usar o veículo para prática de crime; 
3. Trafegar com deficiência de frenagem; 
4. Trafegar sem nova vistoria, depois dos 

reparos realizados no veículo em consequência de 
acidente. 

Parágrafo Único - Os permissionários dos 
serviços de táxi dos Municípios componentes da 
Grande BELEM e MUNICIPIOS CIRCUNVIZINHOS 

em trânsito pelo Município de castanhal serão 
fiscalizados com base nas normas constantes desta 
Lei e dos convênios existentes ou a serem firmados 
entre o Município de Castanhal e o Município 
respectivo. 

Art. 9º São infrações específicas do Serviço 
Opcional de Transporte Público de Passageiros, do 
Serviço Especial de Transporte Escolar e do Serviço 
de Táxi: 

I - Infrações punidas com multa estabelecida 
para o Grupo 5: 

1. Trafegar com passageiros sem a utilização, do 
cinto de segurança, de acordo com a legislação 
aplicável; 

2. Trafegar com os passageiros acomodados 
fora dos assentos. 

Art. 10. São infrações cometidas por não 
permissionário, punidas com a multa estabelecida 
para o Grupo 6: 

1. Efetuar transporte remunerado de pessoas 
sem concessão, permissão ou autorização do Poder 
Público competente; 

2. Deixar de obedecer às determinações da 
fiscalização da SEMUTRAN quando existirem 
indícios da prática irregular de exercício de 
transportes Urbanos remunerado de pessoas. 

Parágrafo Único - O usuário que, advertido de 
proibição ou solicitando a abster-se da prática de ato, 
recusar-se ou continuar com a prática, será retirado 
do veículo pelos seus operadores, os quais poderão, 
se necessário, solicitar auxílio policial. 

Art. 11. A aplicação das multas previstas nos 
artigos anteriores não exime o infrator das demais 
penalidades aplicáveis, normente das definidas nos 
arts. 21, 22, 23,24,25 e 26 desta Lei. 

CAPÍTULO III - DO CONTROLE E DA 
FISCALIZAÇÃO 

Art. 12. Cabe à SEMUTRAN exercer o controle e 
fiscalização do sistema de Transportes Público de 
Passageiros no Município de CASTANHAL, adotando 
as medidas necessárias para assegurar a 
continuidade e a adequação dos serviços, nos 
termos da legislação em vigor. 

§ 1º Para o exercício da atividade de 
fiscalização, a SEMUTRAN poderá celebrar 
convênios com a Polícia Militar do Estado e com a 
ARCON, ficando, em tais casos, os Policiais Militares 
e os FISCAIS DA ARCON investidos das atribuições 
por esta Lei atribuídas aos AGENTES DE 
TRANSPORTE da SEMUTRAN. 

§ 2º Para o desempenho da fiscalização a seu 
cargo, a SEMUTRAN poderá adotar os meios e 
equipamentos autorizados pela legislação nacional 
de trânsito. 

Art. 13. A SEMUTRAN manterá cadastro 
atualizado dos veículos, permissionários e de seus 
prepostos, emitindo as identidades cadastrais e 
demais documentos necessários. 

Art. 14. Sem prejuízo das competências que lhe 
são afetas, a SEMUTRAN observará o disposto na 
legislação aplicável e, detidamente: 

I - quantidade de passageiros transportados; 
II - quilometragem percorrida; 
III - área de operação; 
IV - cumprimento de OS's e Cartas de Tempo; 
V - número de veículos previstos para cada linha; 
VI - conforto, segurança, higiene e 

funcionamento dos veículos; 
VII - programação visual interna e externa dos 

veículos; 
VIII - porte da documentação obrigatória; 
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IX - qualificação dos prepostos junto aos órgãos 
de trânsito e Órgão Gestor; 

X - conduta do permissionário, autorizado e 
concessionário e de seus prepostos; 

XI - cobrança das tarifas estabelecidas; 
XII - instalação, manutenção e uso de 

equipamentos de controle especificados pela 
SEMUTRAN; 

XIII - condições de operação do sistema viário e 
de circulação de tráfego do Sistema de Transporte 
Público de Passageiros do Município de 
CASTANHAL 

Art. 15. Valores de Taxas Administrativas para 
prestação de serviços: 

Módulo I 
MOTOTAXI 

DOCUMENTO VALOR 

ALVARÁ 100 UFIR 

RECOLHIMENTO 52 UFIR 

INCLUSÃO 52 UFIR 

CESSÃO DIREITO 52 UFIR 

TRANSFERENCIA PARA HERDEIRO ISENTO 

MULTA DE PROPRIEDADE 300 UFIR 

ADESÃO DE PERMISSÃO DE MOTO 

TAXI 

1500 UFIR 

Módulo II 
TAXI 

DOCUMENTO VALOR 

ALVARÁ 100 UFIR 

RECOLHIMENTO 52 UFIR 

INCLUSÃO 52 UFIR 

CESSÃO DIREITO 52 UFIR 

PROPRIEDADE 52 UFIR 

TRANSFERENCIA PARA HERDEIRO ISENTO 

IPI 52 UFIR 

ICMS 52 UFIR 

IPVA 52 UFIR 

MODULO III 
ONIBUS 

DOCUMENTO VALOR 

PLAQUEAMENTO 52 UFIR 

RECOLHIMENTO 52 UFIR 

INCLUSÃO 52 UFIR 

CESSÃO DIREITO 52 UFIR 

MULTA De 10 UFM a 100 UFM 

Parágrafo Único - Os valores acima sofrem 
acréscimos de acordo com a UFM (Unidade Fiscal do 
Município) 

CAPÍTULO IV - DAS PENALIDADES E SEU 
PROCESSAMENTO 

Seção I - Das Penalidades 
Art. 16. As infrações e aos preceitos desta Lei 

sujeitarão o infrator às seguintes penalidades, sem 
prejuízo das demais estabelecidas na legislação 
aplicável: 

I - advertência; 
II - multa; 
III - afastamento temporário ou definitivo de 

preposto; 
IV - supressão da permissão, autorização ou 

concessão; 
V - cassação da permissão, autorização ou 

concessão. 
Parágrafo Único - Os prepostos dos 

permissionários, concessionários e autorizados, 
inclusive motoristas e cobradores, serão 

responsáveis pelos atos próprios que possam ser 
caracterizados como infração, sem prejuízo da 
responsabilidade do empregador. 

Art. 17. Quando 02 (duas) ou mais infrações de 
natureza diversa forem cometidas simultaneamente, 
será aplicada a penalidade correspondente a cada 
uma delas. Quando de um único ato puder 
caracterizar mais de uma infração, será aplicada a 
penalidade correspondente à infração de maior 
gravidade. 

Art. 18. Consistindo a penalidade em multa, será 
ela aplicada em dobro quando caracterizada a 
reincidência específica. 

Parágrafo Único - A reincidência específica se 
caracteriza pela prática de infração identificada nos 
três meses anteriores à data da lavratura do auto de 
infração, desde que tenha transitado em julgado a 
decisão que tenha julgado o auto respectivo. 

Art. 19. Será punido com penalidade de 
advertência que, tendo praticado infração classificada 
no Grupo 1, não seja reincidente. 

Parágrafo Único - Considera-se não reincidente 
aquele que, nos três meses anteriores à data da 
lavratura do auto, não tenha cometido qualquer 
infração. 

Art. 20. A penalidade de multa será aplicada às 
infrações conforme definição do Capítulo II desta Lei, 
e o seu valor pecuniário obedecerá a graduação 
seguinte: 

Grupo 1 - valor correspondente a 20 UFM; 
Grupo 2 - valor correspondente a 30 UFM; 
Grupo 3 - valor correspondente a 50 UFM; 
Grupo 4 - valor correspondente a 70 UFM; 
Grupo 5 - valor correspondente a 80 UFM; 
Grupo 6 - valor correspondente a 100 UFM; 
Parágrafo Único - O pagamento da multa não 

desobriga o infrator de corrigir imediatamente a falta 
que lhe deu origem. 

Art. 21. A multa aplicada deverá ser paga no 
prazo de 08(oito) dias úteis, contados da data do 
trânsito em julgado da decisão proferida pelo 
Secretario de Transporte e Transito de Castanhal, 
em moeda nacional, na forma por que dispuser o 
regulamento. 

Parágrafo Único - O atraso no pagamento de 
multa, na forma do caput, resultará na incidência de 
juros de mora sobre o valor devido. 

Art. 22. A penalidade de afastamento definitivo 
ou temporário de preposto será aplicada sempre que, 
por ação em omissão deste, ficar caracterizado 
comportamento individual que dificulte o acatamento 
das determinações da SEMUTRAN, ou que venha 
prejudicar o relacionamento com os usuários ou com 
os demais agentes envolvidos no Sistema de 
Transporte Público de Passageiros do Município de 
CASTANHAL. 

Parágrafo Único - O afastamento temporário ou 
definitivo do preposto deverá ser determinado 
através de correspondência, a qual descreverá o 
motivo da determinação. 

Art. 23. A penalidade de suspensão da 
permissão, autorização ou concessão será aplicada 
quando: 

I - o veículo estiver em operação com certificado 
de vistoria adulterado. 

- Penalidade: suspensão até 30 (trinta) dias: 
II - o veículo estiver sendo conduzido por pessoa 

não habilitada. 
- Penalidade: suspensão até 10 (dez) dias. 
III - Ficar comprovado em processo 

administrativo regular a condução do veículo por 

permissionário, autorizado, concessionário ou 
preposto em estado de embriaguez ou sob efeito de 
substância estupefaciente. 

- Penalidade: suspensão até 15 (quinze) dias; 
IV - o permissionário, autorizado ou 

concessionário interromper a prestação dos serviços 
por prazo superior ao autorizado pela SEMUTRAN 

.- Penalidade: suspensão até 30 (trinta) dias; 
V - Verificar-se elevado índice de acidentes de 

trânsito envolvendo o permissionário, autorizado ou 
concessionário ou os seus prepostos, juízo do 
Conselho Município de Transporte Urbano. 

- Penalidade: suspensão até 30 (trinta) dias; 
VI - o permissionário, autorizado ou 

concessionário que descumprir medida administrativa 
de retenção de veículo. 

- Penalidade: suspensão até 15 (quinze) dias; 
VII - ocorrer atrasos no recolhimento do Imposto 

Sobre Serviços - ISS, devido ao município, em prazo 
superior a três (03) meses. 

- Penalidade: suspensão até 15 (quinze) dias 
VIII - ocorrer a falta de pagamento de multas 

previstas nesta Lei, após vencidas todas instâncias 
administrativas para recurso, e não pagas em prazo 
máximo de três (03) meses, a contar da data de 
recebimento do auto de infração. 

- Penalidade: Suspensão até 15 (quinze) dias. 
§ 1º Quando a infração for atribuída a preposto 

de empresa concessionária dos serviços previstos 
nos incisos I e II do art. 2º, a penalidade deverá ser 
dosada, de forma a atingir, preferencialmente, os 
operadores que tenham ocasionado a infração e a 
linha em que o fato tenha ocorrido. 

§ 2º Em qualquer hipótese, a suspensão poderá 
ser convertida em multa, cumulativa com a 
estabelecida nesta Lei, tendo em vista evitar prejuízo 
para o serviço e para os usuários. 

§ 3º No caso de prática reiterada de infrações 
que impliquem na aplicação da penalidade de 
suspensão, poderá ser decreta a intervenção na 
operação da permissão, autorização e concessão 
pelo prazo máximo de 90 (noventa) dias, de forma a 
assegurar a continuidade do serviço. 

§ 4º O prazo máximo de suspensão, excetuada a 
hipótese do parágrafo anterior, será de 30 (trinta) 
dias; 

Art. 24. O cancelamento da permissão, 
autorização ou concessão poderá ocorrer quando: 

I - ficar caracterizado que o permissionário, 
autorizado ou concessionário cedeu a permissão; 
autorização ou concessão; 

II - o permissionário, autorizado ou 
concessionário descumprir a penalidade de 
suspensão de permissão, autorização ou concessão. 

Parágrafo Único - O permissionário, autorizado 
ou concessionário que tiver sua permissão cassada 
somente poderá participar de outro processo 
licitatório para concessão de permissão no Sistema 
de Transporte Público de Passageiros do Município 
de CASTANHAL após decorridos dois (02) anos da 
efetiva cassação. 

Art. 25. A medida administrativa de apreensão 
de veículo será adotada quando: 

I - estiver sendo conduzido por pessoa não 
cadastrada na SEMUTRAN; 

II - ao longo da operação não oferecer as 
condições especificadas de higiene e conforto; 

III - estiver em operação sem portar a 
documentação exigida nesta Lei; 

IV - apresentar padronização diversa daquela 
estabelecida pela SEMUTRAN; 
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V - estiver sendo utilizado para efetuar transporte 
remunerado de pessoas sem concessão, permissão 
ou autorização do Poder Público competente; 

VI - estiver em operação após ter atingido a 
idade limite para operação definida para cada um dos 
serviços que compõe o Sistema de Transporte 
Público de Passageiros do Município de 
CASTANHAL; 

VII - estiver circulando em descumprimento a 
determinação contida em notificação de 
irregularidade; 

VIII - estiver em operação sem certificado de 
vistoria ou com o mesmo vencido; 

IX - não preencher as condições de segurança 
exigidas pela legislação de trânsito, por este 
regulamento e demais normas aplicáveis; 

X - estiver sendo conduzido por, condutor em 
estado de embriaguez ou sob efeito de substância 
estupefaciente. 

§ 1º A apreensão do veículo deverá ser efetivada 
pelos AGENTES fiscais da SEMUTRAN, em 
terminais ou pontos de controle, ressalvados os 
casos de manifesta insegurança. 

§ 2º Na aplicação da medida prevista no caput 
do artigo, a fiscalização da SEMUTRAN, poderá reter 
o Termo de Permissão, a Identidade Cadastral, a OS 
e a Carta de Tempo, do permissionário, autorizado, 
concessionário ou preposto, até a correção da falha 
que deu causa à penalidade. 

§ 3º Em caso do inciso V, a apreensão será 
efetivada no local onde for constatada a infração ou, 
em caso de perseguição, onde o veículo tiver sido 
alcançado. 

Art. 26. O veículo apreendido somente será 
autorizado a retornar a operação após vistoria que 
constate a correção da falha que deu causa à 
aplicação da medida. 

§ 1º O veículo apreendido no exercício de 
transporte remunerado de pessoas sem concessão, 
permissão ou autorização do Poder Público 
competente, somente será liberado apos o 
recolhimento da multa respectiva, assegurado o 
direito de defesa previsto nesta Lei; 

§ 2º A restituição de qualquer veículo apreendido 
será condicionada ao pagamento da taxas e 
despesas com remoção e estadia do veículo, cujos 
valores serão definidos através de PORTARIA DA 
SEMUTRAN, acompanhada, necessariamente, de 
planilha de custos. 

Art. 27. As aplicações das penalidades previstas 
nesta Lei não exime o infrator das infrações civis e 
penais cabíveis. 

Seção II - Da Autuação 
Art. 28. O registro das irregularidades e das 

infrações a esta Lei será realizada pela autoridade da 
SEMUTRAN, mediante auto de infração lavrado em 
formulário específico ou através de ato próprio. 

Art. 29. O auto de infração de que trata o artigo 
anterior deverá conter as seguintes informações: 

I - nome de permissionário; 
II - número das linhas; 
III - placa do veículo; 
IV - identificação do infrator, quando possível; 
V - dispositivo regulamentar infringido e o 

enquadramento; 
VI - local, data e hora da ocorrência; 
VII - descrição sucinta da ocorrência; 
VIII - assinatura e número de matrícula do 

AGENTE fiscal autuante; 
IX - assinatura do infrator, quando possível. 

Parágrafo Único - A assinatura do infrator não 
significa reconhecimento de culpa, e sua ausência 
não invalida o auto de infração. 

Art. 30. Far-se-á a comunicação da autuação 
através: 

I - do autor do procedimento ou do servidor 
competente com o devido recebimento, comprovado 
pela assinatura do permissionário ou preposto, ou no 
caso de recusa, mediante declaração escrita de 
quem estiver promovendo a autuação; 

II - por via postal ou telegráfica, com prova de 
recebimento; 

III - por edital, quando resultarem inócuos os 
meios previstos nos incisos I ou II. 

§ 1º O edital será publicado, às custas do 
permissionário, uma única vez, em órgão da 
imprensa oficial e afixado em dependência da 
SEMUTRAN, franqueada ao público. 

§ 2º Considerar-se-á realizada a comunicação da 
autuação: 

I - se realizada pessoalmente, na data da ciência 
do intimado ou da declaração de quem fizer a 
intimação; 

II - se realizada por remessa postal, na data do 
recebimento consignada no "Aviso de Recebimento", 
ou na omissão desta data, vinte (20) dias corridos 
após a entrega da intimação à agência postal ; 

III - por via editalícia, vinte (20) dias corridos 
após a publicação do respectivo edital. 

lV- por outro meio tecnológico  hábil  que 
assegure a ciência da penalidade. 

V- A notificação devolvida por desatualização do 
endereço autorizado será considerado valido para 
todos os efeitos. 

Art. 31. A fiscalização poderá lavrar auto de 
infração por falta detectada nos documentos 
operacionais e nos relatórios de controle de 
operação. 

Seção III - Da Aplicação e Execução das 
Penalidades 

Art. 32. A aplicação das penalidades compete: 
I – Ao Secretário(a) da SEMUTRAN , na esfera 

das competências estabelecidas nesta lei e dentro da 
sua circunscrição, deverá aplicar às infrações nela 
prevista. 

Art. 33. A aplicação de penalidades de 
competência da SEMUTRAN far-se-á por meio de 
ato próprio. 

Seção IV - Das Defesas e dos Recursos 
Art. 34. Notificado da autuação, o permissionário 

poderá apresentar defesa no prazo de 10 (dez) dias, 
dirigida à autoridade competente para julgar o auto 
infração. 

§ 1º Na defesa, o autuado deverá discutir toda a 
matéria de fato e de direito, juntando as provas de 
que disponha e indicando os meios de prova que 
pretende produzir. 

§ 2º são admissíveis todos os meios de prova 
admitidos em direito; 

§ 3º Apresentada a defesa, será aberto vista ao 
autuante para que sobre ela se manifeste no prazo 
de 10 (dez) dias; 

§ 4º Cabe ao Secretário(a) da SEMUTRAN  o 
julgamento do auto, presidir a instrução do respectivo 
processo, atribuição que, no caso do SEMUTRAN , 
poderá ser delegada por ato especial; 

§ 5º Concluída a instrução, será proferida 
decisão fundamentada no prazo de 15 (quinze) dias 
úteis. 

Art. 35. Das decisões do Coordenador de 
Transporte, no ato da fiscalização e vistoria cabe 

recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao  
Secretário(a) da SEMUTRAN. 

§ 1º As decisões do Coordenador de transporte 
no ato da Fiscalização e Vistoria que concluírem pela 
improcedência de autos de infração de que poderiam 
resultar aplicação de penalidade prevista nos Grupos 
3 a 6, serão revistas, obrigatoriamente, pelo 
secretario(a) da SEMUTRAN, a quem deverão os 
processos respectivos serem remetidos 
imediatamente após o término do prazo para recurso 
não interposto; 

§ 2º Interposto recurso, será aberta vista ao 
recorrido, pelo mesmo prazo, para sua impugnação; 

§ 3º Os recursos impostos e os processos 
submetidos à revisão obrigatória serão decididos 
pelo SECRETÁRIO (a) da SEMUTRAN no prazo de 
15 (quinze) dias úteis. 

Art. 36. Das decisões do SECRETÁRIO(a)  DA 
SEMUTRAN , nos casos do inciso II, do art. 32, cabe 
recurso pra o Prefeito Municipal, no prazo de 10 
(dez) dias, observado o disposto nos §§ 2º e 3º, do 
art. 34, no que couber. 

Art. 37. Na contagem dos prazos previstos nesta 
Lei observar-se-á o que dispõe o Código de 
Processo Civil, no que couber. 

Art. 38. O ato do julgador (ES), na apreciação da 
prova, formará livremente sua convicção, podendo 
determinar as diligências que considerar necessárias. 

CAPÍTULO V - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
Art. 39. A SEMUTRAN definirá normas 

operacionais específicas relativas às condições de 
fiscalização do Sistema de Transporte Público de 
Passageiros do Município de CASTANHAL, regido 
por esta Lei. 

Art. 40. As receitas arrecadadas com a aplicação 
das multas pela infrações definidas nesta Lei 
constituem receita própria da SEMUTRAN, e devem 
ser recolhidas mediante depósito à Conta da 
Prefeitura  do Município/ SEMUTRAN 

Art. 41. O Poder Executivo baixará Regulamento 
para esta Lei. 

Art. 42. Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário. 

Palácio Maximino Porpino da Silva, aos 18 
dias do mês de dezembro de 2013. 

Engº. Paulo Sérgio Rodrigues Titan 
Prefeito Municipal 

LEI COMPLEMENTAR Nº006/13, DE 18/12/2013 
DISPÕE SOBRE A DESCONCENTRAÇÃO 

ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE 

ASSISTÊNCIA SOCIAL E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS. 
O PREFEITO MUNICIPAL DE 

CASTANHAL, Estado do Pará, usando 
de suas atribuições legais, propôs à 
CÂMARA MUNICIPAL a seguinte Lei: 

Art. 1º. Fica instituída a 
desconcentração dos atos 
administrativos de gestão 
orçamentária, financeira, patrimonial, 
operacional e dos atos relativos às 
subvenções, quanto à legalidade, 
legitimidade e economicidade no âmbito 
da Secretaria Municipal de Assistência 
Social. 

Parágrafo único. Como 
consequência da desconcentração 
realizada por esta Lei, o Chefe do 
Executivo Municipal está liberado das 
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rotinas de processamento e das tarefas 
de mera execução e formalização de 
atos administrativos relacionados à 
Secretaria Municipal de Assistência 
Social, para que possa se concentrar 
nas atividades de planejamento, 

supervisão, coordenação e controle. 
Art. 2º. A desconcentração de que 

trata esta Lei compreende, entre as 
outras necessárias para o adequado 
cumprimento da gestão de que trata o 
artigo anterior, as competências de 
empenhar, liquidar e autorizar o 
pagamento da despesa, observadas as 
responsabilidades jurídico, contábil, 
civil e penal do ordenador de despesa 
pelos atos que praticar no exercício de 
suas atribuições. 

§ 1º. Além das atribuições de que 
trata o caput, ao Secretário Municipal 
de Assistência Social compete a prática 
de todos os demais atos necessários à 
realização de dispêndios, inclusive a 
autorização e homologação dos 
procedimentos licitatórios próprios 
pertinentes à realização das suas 
despesas. 

§2º. Fica, autorizada ao Secretário 
Municipal de Assistência Social a 
realização de despesas, bem como a 
gestão os recursos orçamentários a sua 

disposição, sempre em observância aos 
princípios constitucionais da 
legalidade, moralidade, publicidade, 
impessoalidade, legitimidade e 
economicidade. 

Art. 3º. Ao ordenador de despesa 
compete a seguintes atribuições: 

I – autorizar a abertura de processos 
de aquisição de bens e serviços, a 
reserva, os empenhos, as liquidações 
das despesas relativas ao seu âmbito de 
atuação; 

II – homologar, revogar ou anular 
licitações, bem como ratificar as 
dispensas ou inexigibilidades; 

III – assinar contratos, acordos, 
convênios e outros instrumentos 
congêneres; 

IV – designar formalmente servidor 
para acompanhar a execução e 
fiscalização de contratos, acordos, 
convênios e outros instrumentos 
similares, bem como a emissão de 
ordem de serviço, paralisação e reinício 
da execução do contrato; 

V – fazer publicar as ordens de 

paralisação e reinício de contratos de 
sua competência; 

VI – assinar notas de empenho 
emitidas pela Secretaria Municipal de 
Finanças; 

VII – fazer valer no âmbito de sua 
competência as normas referentes à 
realização de despesas e contratos; 

VIII – controlar, nas suas 
respectivas áreas de atuação, o 
emprego de recursos públicos, guarda, 
proteção e conservação dos bens a sua 

disposição, bem como dos atos 
estabelecidos neste artigo; 

IX – delegar competência, através de 
Portaria devidamente publicada, ao seu 
substituto legal, para exercer as 
atribuições mencionadas neste artigo 

quando no seu impedimento. 
Art. 4º. Os atos de processamento 

de despesas públicas, bem como seus 
correspondentes registros contábeis, 
deverão se fazer registrar em 
documentos que comprovem as 
operações quanto aos aspectos formal, 
temporal e material, com plena 
obediência às normas legais 
pertinentes, vedado o contrato verbal, 
sob pena de nulidade. 

Art. 5º. O Secretário Municipal de 

Assistência Social, responsável pela 
gestão desconcentrada deverá 
apresentar anualmente suas contas ao 
Tribunal de Contas dos Municípios na 
forma disciplinada na normatização 
especifica, sem prejuízo do controle 
interno a ser realizada segundo 
normatização própria. 

Art. 6º. A programação orçamentária 
necessária ao cumprimento da 
desconcentração que trata esta Lei 
observará o art. 8º da Lei 
Complementar Federal nº 101/2000, 
bem como às normas gerais sobre 
orçamento constantes nos arts. 140 a 

145 da Lei Orgânica do Município. 
Art. 7º. A Secretaria Municipal de 

Finanças fixará, mediante portaria, o 
limite de cotas orçamentárias que a 
Secretaria Municipal de Assistência 
Social fica autorizada a movimentar. 

§ 1º. As cotas orçamentárias de que 
trata caput poderão ter seus valores 
alterados, a qualquer tempo, mediante 
decreto, pelo Chefe do Poder Executivo 
Municipal, a fim de compatibilizá-las 
com a realização da receita. 

§ 2º. A Secretaria Municipal de 
Assistência Social, na realização da 
despesa, limitar-se-á ao valor da cota 
orçamentária que lhe for autorizada 

movimentar, a cada período 
quadrimestral, sendo de inteira 
responsabilidade administrativa, civil e 
penal do ordenador de despesa 
qualquer ato que implique em violação 
ao limite da cota a que se refere o caput 
e parágrafo primeiro deste artigo. 

Art. 8º. Esta Lei entra em vigor na 
data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 

Palácio Maximino Porpino da Silva, 
aos 18 dias do mês de dezembro de 
2013. 

Engº. Paulo Sérgio Rodrigues Titan 

Prefeito Municipal 

 

PORTARIA Nº3.666/13,DE 18/12/2013 

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, de acordo com o 

Processo nº 6401/13, datado de 11/12/13, a 

servidora RITA SUE ELLAYNE SANTOS, função 

Agente Administrativo-ZR, matrícula nº 98540-

6, lotação Secretaria Municipal de Educação 

(Escola Paulo Freire- Cupiúba). 

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor, com 

efeito retroativo a 1º de dezembro de 2013, 

revogadas as disposições em contrário. 

Art. 3º - Registre-se e Cumpra-se. 

Palácio Maximino Porpino da Silva, 18 de 

dezembro de 2013. 

Engº Paulo Sérgio Rodrigues Titan 

Prefeito Municipal 

Alessandro da Silva Amaro 

Secretário de Administração 

PORTARIA Nº 3.667/13, DE 18/12/2013 
O PREFEITO MUNICIPAL DE 

CASTANHAL, NO USO DA ATRIBUIÇÃO 

QUE LHE CONFERE O ARTIGO 111 DA 

LEI MUNICIPAL Nº 003/99, DE 04 DE 

FEVEREIRO DE 1999, RESOLVE: 

Art. 1º - Conceder Licença sem vencimento 

a servidora LEIDIANE SOUSA DA SILVA, função 

Braçal, matrícula nº 56068-5, lotação Secretaria 

Municipal de Infraestrutura, pelo período de 02 

(Dois) anos, com início em 02 de janeiro de 

2014, término em 1º de janeiro de 2016, com 

retorno dia 02 de janeiro de 2016, conforme 

pedido formalizado através do Processo nº 

5843/2013, datado de 12.11.2013. 

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor a partir 

do dia 02 de janeiro de 2014, revogadas as 

disposições em contrário. 

Art. 3º - Registre-se e Cumpra-se. 

Palácio Maximino Porpino da Silva, 18 de 

dezembro de 2013. 

Engº Paulo Sérgio Rodrigues Titan 

Prefeito Municipal 

Alessandro da Silva Amaro 

Secretário de Administração 

PORTARIA Nº3. 687/13, DE 26/12/2013. 
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 Senhora MARIA 

ELIENE TEIXEIRA DE SOUZA, ocupante do cargo 

comissionado de Coordenadora de Cerimonial, 

lotação Chefia de Gabinete, com 100% (cem por 

cento) de Gratificação de Dedicação Exclusiva. 

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor a 

partir de 30 de dezembro de 2013, revogadas as 

disposições em contrário. 

Art. 3º - Registre-se e Cumpra-se. 

Palácio Maximino Porpino da Silva, 26 de 

dezembro de 2013. 

Engº Paulo Sérgio Rodrigues Titan 
Prefeito Municipal 

Alessandro da Silva Amaro 
Secretário de Administração 

 


