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DECRETO Nº 042, DE 09/09/2014 
CONSIDERANDO a necessidade de 

regulamentação da jornada de trabalho, bem como dos 
incisos VII e XII do art. 7º da Lei Municipal nº 052, de 

30 de dezembro de 2013, que altera a Lei Municipal nº 

2.084, de 14 de maio de 1974, que autoriza a criação 
da Guarda Municipal de Castanhal subordinada à 

Secretaria de Obras e dá outras providências. 

O Prefeito Municipal de Castanhal, no uso de suas 
atribuições legais, com fulcro no art. 115, inciso VI, da 

Lei Orgânica do Município de Castanhal, resolve: 

Art. 1º. A Guarda Municipal de Castanhal terá 
jornada de trabalho especial, de acordo com a seguinte 

escala: 
I) De 12x36: para cada 12 (doze) horas 

trabalhadas o servidor fará jus ao repouso de 36 (trinta 

e seis) horas subsequentes; 
II) De 24x72: para cada 24 (vinte e quatro) horas 

trabalhadas o servidor fará jus ao repouso de 72 

(setenta e duas) horas subsequentes. 
Art. 2º. Em razão da natureza da atividade, da 

necessidade social do serviço e da jornada de trabalho 

especial, serão tolerados os atrasos de até 15 (quinze) 
minutos após o horário de início das 

atividades/plantão. 

Paragrafo Único. O servidor perderá um terço 
(1/3) da remuneração do dia, quando comparecer 

dentro da hora seguinte a marcada para o início ou 

quando se retirar antes de findo o período de trabalho, 
em atendimento ao disposto no inciso II, do art. 131, 

do Estatuto do Servidor Publico do Município. 

Art. 3º. O domingo quando trabalhado dentro da 
jornada será considerado dia normal. 

Art. 4º. Ao Guarda Municipal será assegurada a 

remuneração em dobro nos feriados trabalhados. 
Art. 5º. Toda e qualquer hora de trabalho que 

extrapole as 12 (doze) ou 24 (vinte e quatro) horas da 

jornada de cada turno deverá ser paga acrescida do 
percentual de 50% (cinquenta por cento) sobre a hora 

normal, e 100% (cem por cento) quando referente a 

domingos e feriados. 
Art. 6º. A falta de um dia de trabalho da escala de 

12x36 faz com que o servidor tenha este dia 

descontado, sob o calculo de 2/30(dois trinta avos) de 
sua remuneração, já se a falta for referente à jornada de 

24x72 o desconto será efetuado sob o cálculo de 4/30 

(quatro trinta avos). 
Parágrafo único. A ausência do servidor no 

disposto no caput deste artigo equivale as 12 (doze) 

horas do seu trabalho mais as 36 (trinta e seis) horas de 
seu repouso, para a jornada de 12x36, sendo que a 

ausência do servidor equivale as 24 (vinte e quatro) 

horas de trabalho acrescida das 72 (setenta e duas) 
horas de seu repouso, para a jornada de 24x72. 

Art. 7º. Fica assegurado ao Guarda Municipal um 

intervalo intrajornada de duas horas para a jornada de 
12x36, e de 04 (quatro) horas para a jornada de 24x72, 

para satisfação de suas necessidades básicas, como 

repouso e alimentação. 
§ 1º. As horas referentes ao intervalo intrajornada 

serão computadas dentro das 12 (doze) ou 24 (vinte e 

quatro) horas, conforme a jornada. 
§ 2º. Quando o intervalo previsto neste artigo não 

for concedido ao servidor ser-lhe-á devido um 
acréscimo no percentual previsto no inciso XVI do art. 

7º da Constituição Federal, conforme o inciso VII, do 

art. 7º, da Lei Municipal nº 052, de 30 de dezembro de 
2013. 

Art. 8º. Aos servidores ocupantes da Guarda 
Municipal aplicam-se os mesmos deveres, proibições e 

responsabilidades previstas na Lei Municipal nº 003, 

de 04 de fevereiro de 1999 – Estatuto dos Servidores 
Públicos do Município de Castanhal. 

Parágrafo Único. A infração aos deveres, 
proibições e responsabilidades sujeitará o integrante da 

Guarda Municipal às penalidades e demais 

consequências legais previstas na Lei Municipal nº 
003, de 04 de fevereiro de 1999 – Estatuto dos 

Servidores Públicos do Município de Castanhal, em 

tudo observados os procedimentos da Lei 

Complementar nº 001, de 13 de maio de 2011 – 

Estatuto Jurídico Disciplinar do Município de 

Castanhal. 
Art. 9º. Aumentando significativamente o atual 

número de integrantes da Guarda Municipal as 

jornadas acima descritas poderão ser revistas/alteradas 
conforme necessidade de serviço e existência de 

dotação orçamentária. 

Art. 10º. Este Decreto entra em vigor na data de 
sua publicação. 

Palácio Maximino Porpino da Silva, 09 de 

setembro de 2014. 

PAULO SÉRGIO RODRIGUES TITAN 
Prefeito Municipal 

SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO 

 

EDITAL DE N° 041/2014  
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE 

HABITAÇÃO, OCILA DO 

SOCORRO AZEVEDO DA SILVA, 

NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES E 

NA FORMA DA LEI: 

Faz-se saber aos interessados que virem o presente 

EDITAL, ou dele tiverem conhecimento, por meio do 
requerimento protocolado através do processo Nº 

1128/2014 na Secretaria Municipal de Habitação nesta 

cidade, que o requerente JOÃO NUNES 

LAMEIRA, brasileiro, solteiro, portador do RG de nº 

3129365 SSP/PA e CPF de nº 588.216.942-91 solicita 

a emissão do TÍTULO DEFINITIVO do imóvel 
localizado à RUA ANTONIA ALVES, Nº 21, 

DISTRITO/BAIRRO: APEÚ, medindo uma área 

regular de 04 (quatro) lados: 1° lado frente 10,00m; 2° 
lado direito 22,00m; 3º lado fundos 10,00m; 4º e 

último lado esquerdo 22,00m; trecho compreendido 

entre a Estrada do Papuquara e a Rua Antônio da Silva 
Filho (Cabeceira do Apeú), confinando ao lado direito 

com Imóvel, S/Nº, ao lado esquerdo com Imóvel nº 22 

e fundos com Imóvel Sem Denominação, perfazendo 
uma área de 220,00m².  

Os confinantes, as partes interessadas e todos demais 

que se acharem prejudicados com o reconhecimento 
ora requerido devem se manifestar junto à Secretaria 

Municipal de Habitação com a fundamentação legal 

dentro de 15 (quinze) dias úteis a contar da data de 
publicação deste. Após o prazo regulamentar, o 

processo continuará a correr conforme os trâmites 

legais até sua fase final, à revelia dos prejudicados. E 
para que não se alegue ignorância, este EDITAL será 

publicado no DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO e 

exposto no QUADRO DE AVISOS DA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL. 
Castanhal, 10 de setembro de 2014. 

Ocila do Socorro Azevedo da Silva 

Secretária Municipal de Habitação 
 


