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TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 
15/2011 

2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 

firmado entre a PREFEITURA MUNICIPAL 

DE CASTANHAL e a G.O.F. FERREIRA 

FILHO DIAGNÓSTICO-ME (SERVMED-PA) 

representada pelo Sr. GUILHERME ORLANDO 

FONSECA FERREIRA FILHO, que tem por 

objeto a prestação de serviço de saúde na 

especialidade de Neurologia. 

CLÁUSULA PRIMEIRA 

Fica alterado o prazo de vigência da 

prestação do serviço previsto na CLÁUSULA 

PRIMEIRA DO TERMO ADITIVO Nº 17/2013, 

cujo termo final passa de 12.03.2013 para 

31.12.2013 em comum acordo entre as partes.  

CLÁUSULA SEGUNDA 

O presente termo aditivo será publicado no 

Diário Oficial do Município, nos termos da lei 

Orgânica Municipal ou no quadro de avisos da 

prefeitura. 

Todas as demais cláusulas e condições do 

contrato ora aditado que não foram 

expressamente alteradas por este termo são aqui 

ratificadas, permanecendo íntegras e inalteradas 

para todos os efeitos jurídicos e legais. 

E por estarem justos os convenientes firmam 

o presente instrumento em (02) duas vias de 

igual teor e forma, sob vistas de duas 

testemunhas idôneas e capazes, para produzir os 

efeitos jurídicos esperados. 

Castanhal(PA), 12 de março de 2013. 

MARIA DE FÁTIMA MOTTA SALLES 
Secretária Mun. de Saúde 

GUILHERME ORLANDO FONSECA FILHO 
G.O.F Ferreira Filho Diangnóstico-ME 

TESTEMUNHAS: 
1)_____________     2) _________________ 
RG.                            RG. 

TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 
15/2011 

3° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 

firmado entre a PREFEITURA MUNICIPAL 

DE CASTANHAL e a G.O.F. FERREIRA 

FILHO DIAGNÓSTICO-ME (SERVMED-PA) 

representada pelo Sr. GUILHERME ORLANDO 

FONSECA FERREIRA FILHO, que tem por 

objeto a prestação de serviço de saúde na 

especialidade de Neurologia. 

CLÁUSULA PRIMEIRA 

Fica alterado o prazo de vigência da 

prestação do serviço previsto na CLÁUSULA 

PRIMEIRA DO 2° TERMO ADITIVO, cujo 

termo final passa de 31.12.2013 para 31.12.2014 

em comum acordo entre as partes.  

CLÁUSULA SEGUNDA 

O presente termo aditivo será publicado no 

Diário Oficial do Município, nos termos da lei 

Orgânica Municipal ou no quadro de avisos da 

prefeitura. 

Todas as demais cláusulas e condições do 

contrato ora aditado que não foram 

expressamente alteradas por este termo são aqui 

ratificadas, permanecendo íntegras e inalteradas 

para todos os efeitos jurídicos e legais. 

E por estarem justos os convenientes firmam 

o presente instrumento em (02) duas vias de 

igual teor e forma, sob vistas de duas 

testemunhas idôneas e capazes, para produzir os 

efeitos jurídicos esperados. 

Castanhal(PA), 27 de dezembro de 2013. 

MILTON CMPBELL CAMPOS 
Secretária Mun. de Saúde 

GUILHERME ORLANDO FONSECA FILHO 
G.O.F Ferreira Filho Diangnóstico-ME 

TESTEMUNHAS: 
1)_____________     2) _________________ 
RG.                            RG. 

TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 
05/2012 

2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 
firmado entre a PREFEITURA 
MUNICIPAL DE CASTANHAL e a 
ROBERTO DE A. SHINKAI – ME – 

NIKKEI MED representada pelo Sr. 
ROBERTO DE ANDRADE SHINKAI, que 
tem por objeto a prestação de serviço 
médicos em avaliações cirúrgicas e 
consultas ambulatoriais na 
especialidade obstétrica e ginecológica. 

CLÁUSULA PRIMEIRA  
Fica alterado o prazo de vigência da 

prestação do serviço previsto na 
CLÁUSULA PRIMEIRA DO TERMO 
ADITIVO Nº 09/2013, cujo termo final 
passa de 02.01.2013 para 31.03.2013 
em comum acordo entre as partes.  

CLÁUSULA SEGUNDA 

O presente termo aditivo será 
publicado no Diário Oficial do 
Município, nos termos da lei Orgânica 
Municipal ou no quadro de avisos da 
prefeitura. 

Todas as demais cláusulas e 
condições do contrato ora aditado que 
não foram expressamente alteradas por 
este termo são aqui ratificadas, 
permanecendo íntegras e inalteradas 
para todos os efeitos jurídicos e legais. 

E por estarem justos os 
convenientes firmam o presente 
instrumento em (02) duas vias de igual 
teor e forma, sob vistas de duas 
testemunhas idôneas e capazes, para 
produzir os efeitos jurídicos esperados. 

Castanhal(PA), 02 de janeiro de 2013. 
MARIA DE FÁTIMA MOTTA SALLES 

Secretária Mun. de Saúde 
ROBERTO DE ANDRADE SHINKAI 

ROBERTO DE A. SHINKAI-ME (NIKKEI MED) 
TESTEMUNHAS: 
1)_____________     2) _________________ 
RG.                            RG. 

TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 
23/2010 

TERMO ADITIVO AO CONTRATO 

firmado entre a PREFEITURA MUNICIPAL 

DE CASTANHAL e a NORTE DIAGNÓSTICO 

LTDA representada pelo Sr. OSMAR SEABRA 

COSTA, que tem por objeto a contração de 

empresa para serviços de clínica médica e 

procedimentos ambulatoriais, compreendendo 

exames de ultrassonografias e consultas em 

urologia. 

CLÁUSULA PRIMEIRA 

Fica alterado o prazo de vigência da 

prestação do serviço previsto na CLÁUSULA 

DÉCIMA TERCEIRA DO CONTRATO N° 

23/2010, cujo termo final passa de 31.12.2013 

para 31.12.2014 em comum acordo entre as 

partes.  

CLÁUSULA SEGUNDA 

O presente termo aditivo será publicado no 

Diário Oficial do Município, nos termos da lei 

Orgânica Municipal ou no quadro de avisos da 

prefeitura. 

Todas as demais cláusulas e condições do 

contrato ora aditado que não foram 

expressamente alteradas por este termo são aqui 

ratificadas, permanecendo íntegras e inalteradas 

para todos os efeitos jurídicos e legais. 

E por estarem justos os convenientes firmam 

o presente instrumento em (02) duas vias de 

igual teor e forma, sob vistas de duas 

testemunhas idôneas e capazes, para produzir os 

efeitos jurídicos esperados 

Castanhal(PA), 27 de dezembro de 2013. 

MILTON CAMPBELL CAMPOS 
Secretário Mun. de Saúde 
OSMAR SEABRA COSTA 

Norte Diagnóstico Ltda 
TESTEMUNHAS: 
1)_____________     2) _________________ 
RG.                            RG. 

Secretaria de 
 

 
PORTARIA Nº 193/14, DE 10/11/2014 

A SECRETÁRIA ADJUNTA DE 

EDUCAÇÃO, MARLÚCIA 
MARTINS PEREIRA DE SOUZA, 

USANDO DE SUAS 
ATRIBUIÇÕES LEGAIS. 

RESOLVE: 
Art. 1º - Conceder, com base nos 

Artigos 6º e 7º, Inciso XVIII da 
Constituição da República Federativa 
do Brasil, e Artigo 108 da Lei Municipal 
nº 003/99, de 04/02/99, Licença 
Maternidade de 120 (cento e vinte dias), 
a servidora (6242-1) MARIA LUCIDEIA 
DA SILVA MELO, conforme atestado 
médico datado de 06/11/2014 no 
período de 27/10/2014 a 24/02/2015 
com retorno no dia de 25 de Fevereiro 

de 2015, função Professor Pedagogia, 
com lotação na Secretaria Municipal de 
Educação (EMEF. José Henrique). 

Art. 2º - Cabe a Coordenadoria de 
Recursos Humanos, fazer registro em 
ficha funcional face cumprimento da 
documentação comprobatória constante 
do Processo nº 612/2014. 

Art. 3º - Esta Portaria entra em 
vigor, com efeito retroativo a 27 de 
Outubro de 2014, revogadas as 
disposições em contrário. 

Art. 4º - Registre-se. 

GABINETE DO SECRETÁRIO 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, aos 10 
dias do mês de Novembro de 2014. 

Marlúcia Martins Pereira de Souza 

Secretária Adjunta de Educação 
Portaria Nº 336/13 
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PORTARIA Nº 217/14, DE 26/11/2014 
A SECRETÁRIA ADJUNTA DE 

EDUCAÇÃO, MARLÚCIA 

MARTINS PEREIRA DE SOUZA, 

USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES 

LEGAIS. 

RESOLVE: 

Art. 1º - Conceder, com base no Artigo 81, 

Inciso II, da Lei Municipal nº 003/99, de 

04/02/99, Licença Gala de 08 (oito) dias, a 

servidora (56493-1) LILIANE COSTA DOS 

SANTOS, anexo cópia da certidão de 

casamento, datado de 17/11/2014, no período de 

17/11/14 a 24/11/2014 com retorno no dia de 25 

de Novembro de 2014, função Agente 

Administrativo, com lotação na Secretaria 

Municipal de Educação. 

Art. 2º - Cabe a Coordenadoria de Recursos 

Humanos, fazer registro em ficha funcional face 

cumprimento da documentação comprobatória 

constante do Processo nº 642/2014. 

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor, com 

efeito a partir de 17 de  Novembro de 2014, 

revogadas as disposições em contrário. 

Art. 4º - Registre-se. 

GABINETE DO SECRETÁRIO 

MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, aos 26 dias do 

mês de Novembro de 2014. 

Marlúcia Martins Pereira de Souza 

Secretária Adjunta de Educação 
Portaria Nº 336/13 

PORTARIA Nº 218/14, DE 26/11/2014 
A SECRETÁRIA ADJUNTA DE 

EDUCAÇÃO, MARLÚCIA 

MARTINS PEREIRA DE SOUZA, 

USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES 

LEGAIS. 

RESOLVE: 

Art. 1º - Conceder, com base no Artigo 81, 

Inciso II, da Lei Municipal nº 003/99, de 

04/02/99, Licença Gala de 08 (oito) dias, a 

servidora (56440-0) JOSIMAR DIOGENES 

ANDRADE, anexo cópia da certidão de 

casamento, datado de 24/11/2014, no período de 

22/11/14 a 29/11/2014 com retorno no dia de 30 

de Novembro de 2014, função Professor 

Pedagogia, com lotação na Secretaria Municipal 

de Educação (EMEF. Luiz Augusto Paiva). 

Art. 2º - Cabe a Coordenadoria de Recursos 

Humanos, fazer registro em ficha funcional face 

cumprimento da documentação comprobatória 

constante do Processo nº 643/2014. 

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor, com 

efeito a partir de 22 de  Novembro de 2014, 

revogadas as disposições em contrário. 

Art. 4º - Registre-se. 

GABINETE DO SECRETÁRIO 

MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, aos 26 de 

Novembro de 2014. 

Marlúcia Martins Pereira de Souza 

Secretária Adjunta de Educação 
Portaria Nº 336/13 

PORTARIA Nº 219/14, DE 26/11/2014 
A SECRETÁRIA ADJUNTA DE 

EDUCAÇÃO, MARLÚCIA 

MARTINS PEREIRA DE SOUZA, 

USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES 

LEGAIS. 

RESOLVE: 

Art. 1º - Conceder, com base no Artigo 81, 

Inciso II, da Lei Municipal nº 003/99, de 

04/02/99, Licença Gala de 08 (oito) dias, a 

servidora (56330-7) HELENITA 

GUIMARÃES FERREIRA, anexo cópia da 

certidão de casamento, datado de 13/11/2014, no 

período de 13/11/14 a 20/11/2014 com retorno 

no dia de 21 de Novembro de 2014, função 

Servente, com lotação na Secretaria Municipal 

de Educação (CEI. Sonho de Criança). 

Art. 2º - Cabe a Coordenadoria de Recursos 

Humanos, fazer registro em ficha funcional face 

cumprimento da documentação comprobatória 

constante do Processo nº 646/2014. 

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor, com 

efeito a partir de 13 de  Novembro de 2014, 

revogadas as disposições em contrário. 

Art. 4º - Registre-se. 

GABINETE DO SECRETÁRIO 

MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, aos 26 de 

Novembro de 2014. 

Marlúcia Martins Pereira de Souza 

Secretária Adjunta de Educação 
Portaria Nº 336/13 

PORTARIA Nº 220/14, DE 26/11/2014 
A SECRETÁRIA ADJUNTA DE 

EDUCAÇÃO, MARLÚCIA 

MARTINS PEREIRA DE SOUZA, 

USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES 

LEGAIS. 

Considerando, o Artigo, 1º da Lei Municipal 

Nº 016/09, de 09 de junho de 2009, que dispõe a 

Emenda Aditiva ao Artigo 108 § 3ª e 4ª da Lei 

Municipal N° 003/99, de 04 de fevereiro de 

1999. 

RESOLVE: 

Art. 1º - Conceder, prorrogação de 60 

(sessenta) dias de Licença Maternidade da 

servidora (6242-1) MARIA LUCIDEIA DA 

SILVA MELO, função Professor Pedagogia, 

com lotação na Secretaria Municipal de 

Educação (E.M.E.F. José Henrique), com início 

no dia 25 de Fevereiro de 2015, término dia 25 

de Abril de 2015 e retorno dia 26 Abril de 2015. 

Art. 2° - A Coordenadoria de Recursos 

Humanos anotará em ficha funcional face 

cumprimento da documentação comprobatória 

constante no Processo n° 648/14, anexo cópia da 

certidão de nascimento, datado de 30 de Outubro 

de 2014. 

Art. 3° - Esta Portaria entra em vigor, com 

efeito, a partir de 25 de Fevereiro 2015, 

revogadas as disposições em contrário.   

Art. 4° - Registre – se. 

GABINETE DO SECRETÁRIO 

MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO aos 26 de 

Novembro de 2014. 

Marlúcia Martins Pereira de Souza 

Secretária Adjunta de Educação 
Portaria Nº 336/13 

PORTARIA Nº 222/14, DE 27/11/2014 
A SECRETÁRIA ADJUNTA DE 

EDUCAÇÃO, MARLÚCIA 

MARTINS PEREIRA DE SOUZA, 

USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES 

LEGAIS. 

RESOLVE: 

Art. 1º - Conceder, com base no Artigo 81, 

Inciso II, da Lei Municipal nº 003/99, de 

04/02/99, Licença Gala de 08 (oito) dias, a 

servidora (56024-3) LUCIANO GUALBERTO 

DE SOUZA, anexo cópia da certidão de 

casamento, datado de 12/11/2014, no período de 

12/11/14 a 19/11/2014 com retorno no dia de 20 

de Novembro de 2014, função Professor de 

Educação Física, com lotação na Secretaria 

Municipal de Educação (EMEF. Ana Joaquina – 

Distrito do Apeú). 

Art. 2º - Cabe a Coordenadoria de Recursos 

Humanos, fazer registro em ficha funcional face 

cumprimento da documentação comprobatória 

constante do Processo nº 649/2014. 

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor, com 

efeito a partir de 12 de  Novembro de 2014, 

revogadas as disposições em contrário. 

Art. 4º - Registre-se. 

GABINETE DO SECRETÁRIO 

MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, aos 27 de 

Novembro de 2014. 

Marlúcia Martins Pereira de Souza 

Secretária Adjunta de Educação 
Portaria Nº 336/13 

SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO 

 
EDITAL DE N° 066/2014  

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 1525/2014 na Secretaria Municipal de 
Habitação nesta cidade, que a requerente MARIA 
JOSE DA SILVA COSTA, brasileira, viúva, portadora 
do RG de nº 6844245 PC/PA e CPF de nº 
096.600.462-00 solicita a emissão do TÍTULO 
DEFINITIVO do imóvel localizado à AVENIDA 
MAXIMINO PORPINO DA SILVA, Nº 759, BAIRRO: 
PIRAPORA, medindo uma área regular de 04 (quatro) 
lados: 1° lado frente 07,00m; 2° lado direito 40,00m; 
3º lado fundos 07,00m; 4º e último lado esquerdo 
40,00m; trecho compreendido entre a Rua Eusébio 
Foreliza e a Rua Padre Salvador Tracaiolli, fundos 
com a Travessa Quintino Bocaiuva, confinando ao 
lado direito com Imóvel nº 751, ao lado esquerdo com 
Imóvel nº 765 e fundos com a Imóvel Sem 
Denominação, perfazendo uma área de 280,00m².  

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, 28 de novembro de 2014. 

Ocila do Socorro Azevedo da Silva 

Secretária Municipal de Habitação 
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PORTARIA Nº 3.083/14, DE 24/11/2014 
O PREFEITO MUNICIPAL DE 

CASTANHAL, NO USO DE SUAS 

ATRIBUIÇÕES LEGAIS, 

RESOLVE: 

Considerando, o recebimento do Ofício nº 

1397/2014/RH/SEMED/PMC, datado de 18 de 

NOVEMBRO de 2014. 

Considerando, que a servidora MARIA DO 

SOCORRO FREITAS HUGALDES, função Serviço 

Especial de Natureza Técnica, exercendo o cargo 

de Secretária Executiva do Conselho Municipal 

de Educação, lotação Secretaria Municipal de 

Educação, encontra-se afastada por motivo de 

saúde. 

Art. 1º - Designar, para responder pelo 

Conselho Municipal de Educação, como 

Secretária Executiva Interina a servidora 

EDINALDA SOCORRO DOS SANTOS PEREIRA, 
função Professora de Educação Básica I, até o 

retorno da titular acima citada, de acordo com o 

disposto na  Lei Municipal nº 076/92, de 29 de 

setembro de 1992,  não implicando em ônus 

financeiro para a Secretaria Municipal de 

Educação e,  para a Prefeitura Municipal de 

Castanhal. 

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor com 

efeito retroativo a 22 de outubro de 2014, 

revogadas as disposições em contrário. 

Art. 3º - Registre-se e Cumpra-se. 

Palácio Maximino Porpino da Silva, 

24/11/2014. 

Engº Paulo Sérgio Rodrigues Titan 

Prefeito Municipal 

Alessandro da Silva Amaro 

Secretário de Administração 

PORTARIA Nº 3.084/14, DE 24/11/2014 
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 - Nomear o Senhor ANTONIO 

CARLOS DA SILVA, para exercer o cargo comissionado 
de Chefe de Ginásio Poliesportivo José Martins, 
Bairro da Betânia, com 35% (Trinta e Cinco por 
Cento) de gratificação de Dedicação Exclusiva, 
lotação Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. 

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, 24/11/2014. 

Engº Paulo Sérgio Rodrigues Titan 

Prefeito Municipal 

Alessandro da Silva Amaro 

Secretário de Administração 

PORTARIA Nº 3.087/14, DE 24/11/2014 
O PREFEITO MUNICIPAL DE 
CASTANHAL, NO USO DE SUAS 
ATRIBUIÇÕES LEGAIS, RESOLVE: 

Considerando, o recebimento do Ofício nº 
1305/2014/GAB/SEMED/PMC, datado de 28 de 
outubro de 2014. 

Considerando, que a servidora FERNANDA 

DAYANNE CRISTO DOS SANTOS, ocupante do cargo 
comissionado de Diretora da EMEF Luiz Augusto 

Paiva de Oliveira, lotação Secretaria Municipal de 
Educação, está de Licença Maternidade de 120 
(Cento e Vinte) dias, no período de 07 de novembro 
de 2014 a 07 de março de 2015, com retorno no 
dia 08 de março de 2015. 

Art. 1º - Designar, para responder pelo cargo 
comissionado de Diretora Interina da Escola EMEIF 
Luiz Augusto Paiva de Oliveira, com 80% (Oitenta Por 
Cento) de gratificação de Direção Escolar a servidora 
Daniela Cardoso Dourado, função Vice Diretora, 
matrícula nº 984035, até o retorno da titular acima 
citada, de acordo com o artigo 33, alínea “a” da Lei 
Municipal nº 026/12, de 10 de maio de 2012. 

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor, com efeito 
retroativo a 07 de novembro de 2014, revogadas as 
disposições em contrário. 

Art. 3º - Registre-se e Cumpra-se. 
Palácio Maximino Porpino da Silva, 24/11/2014. 

Engº Paulo Sérgio Rodrigues Titan 

Prefeito Municipal 

Alessandro da Silva Amaro 

Secretário de Administração 

PORTARIA Nº3.090/14,DE 24/11/2014 
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 9230/2014, de 24 de novembro de 2014, 
o servidor ALFREDO SANTANA ALVES, função Técnico 
de Enfermagem-Zona Urbana, lotação Secretaria 
Municipal de Saúde- Unidade de Pronto Atendimento-
UPA. 

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor com efeito 
retroativo a 01 de novembro de 2014, revogadas as 
disposições em contrário. 

Art. 3º - Registre-se e Cumpra-se. 
Palácio Maximino Porpino da Silva, 24/11/2014. 

Engº Paulo Sérgio Rodrigues Titan 

Prefeito Municipal 

Alessandro da Silva Amaro 

Secretário de Administração 

PORTARIA Nº 3.091/14, DE 25,/11/2014 
O PREFEITO MUNICIPAL DE 
CASTANHAL, NO USO DE SUAS 
ATRIBUIÇÕES, RESOLVE: 

Art. 1º - Distratar, o contrato temporário do 
servidor JOSÉ PINHEIRO FARIAS, função Auxiliar de 
Administração, lotação Secretaria Municipal de 
Administração, à disposição do SEPUMCA. 

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor com efeito 
retroativo a 31 de outubro de 2014, revogadas as 
disposições em contrário. 

Art. 3º - Registre-se e Cumpra-se. 
Palácio Maximino Porpino da Silva, 25/11/2014. 

Engº Paulo Sérgio Rodrigues Titan 

Prefeito Municipal 

Alessandro da Silva Amaro 

Secretário de Administração 

PORTARIA Nº 3.093/14, DE 26/11/2014 
O PREFEITO MUNICIPAL DE 
CASTANHAL, NO USO DAS 
ATRIBUIÇÕES QUE LHE CONFERE, 
RESOLVE: 

Art. 1º - Excluir da Portaria nº 2.955/14, de 
13/11/2014, o nome da servidora Maria do Socorro 
dos Reis, função Servente, lotação Secretaria 
Municipal de Educação(Escola Dr. José João). 

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor, com efeito 
retroativo a 12 de novembro de 2014, revogadas as 
disposições em contrário. 

Art. 3º - Registre-se e Cumpra-se. 
Palácio Maximino Porpino da Silva, 26/11/2014. 

Engº Paulo Sérgio Rodrigues Titan 

Prefeito Municipal 

Alessandro da Silva Amaro 

Secretário de Administração 

PORTARIA Nº 3.094/14, DE 26/11/2014 
O PREFEITO MUNICIPAL DE 
CASTANHAL, NO USO DAS 
ATRIBUIÇÕES QUE LHE CONFERE, 
RESOLVE: 

Art. 1º - Excluir da Portaria nº 2.955/14, de 
13/11/2014, o nome da servidora Maria de Nazaré 
Santos Nascimento, função Servente, lotação 
Secretaria Municipal de Educação(Escola José 
Monteiro Maia). 

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor, com efeito 
retroativo a 12 de novembro de 2014, revogadas as 
disposições em contrário. 

Art. 3º - Registre-se e Cumpra-se. 
Palácio Maximino Porpino da Silva, 26/11/2014. 

Engº Paulo Sérgio Rodrigues Titan 

Prefeito Municipal 

Alessandro da Silva Amaro 

Secretário de Administração 

PORTARIA Nº3.072/14, DE 20/11/2014 
O PREFEITO MUNICIPAL DE 
CASTANHAL, ENGº PAULO SÉRGIO 
RODRIGUES TITAN, NO USO DE SUAS 
ATRIBUIÇÕES LEGAIS. 

CONSIDERANDO o Parágrafo Único do Artigo 162 
da Lei Municipal Nº003/99, de 04 de fevereiro de 
1999, incluído pela Lei Municipal Nº018/2005, de 14 
de julho de 2005 e os autos do Processo 
Nº1866/2014, de 25/03/2014; 

E, CONSIDERANDO que, o servidor abaixo 
relacionado percebe gratificação sobre seus 
vencimentos pelo exercício de dedicação exclusiva 
pelo período de 05 anos ininterruptos, conforme 
Portaria Nº077/06, de 08 de fevereiro de 2006 
alterada pela Portaria  Nº323/09,de 03 de março de 
2009, até a presente data.  
R E S O L V E : 

Art. 1º - Determinar a incorporação de 
Gratificação de Dedicação Exclusiva, sobre os 
vencimentos do servidor IVAN RIBEIRO BARBOSA, 
função Guarda (GMTO), lotação Comando da 
Guarda, correspondente ao valor de 
R$559,20(Quinhentos e Cinquenta e Nove Reais e 
Vinte Centavos), referente ao percentual de 
70%(Setenta Por Cento) recebido no cargo efetivo, 
pelo período previsto em lei. 

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor com efeito 
retroativo a 25 de março de 2014, excluindo o 
servidor da Portaria Nº077/06, de 08 de fevereiro de 
2006 e Portaria Nº323/09, de 03 de março de 2009, 
revogadas as disposições em contrário.  

Art. 3º - Registre-se e Cumpra-se. 
PALACIO MAXIMINO PORPINO DA SILVA, aos 

20 dias do mês de novembro de 2014. 

Engº Paulo Sérgio Rodrigues Titan 

Prefeito Municipal 

Alessandro da Silva Amaro 

Secretário de Administração 
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PORTARIA Nº 3.095/14, DE 26/11/2014 
O PREFEITO MUNICIPAL DE CASTANHAL, NO 
USO DA ATRIBUIÇÃO QUE LHE CONFERE O 
ARTIGO 185 INCISO I DA LEI MUNICIPAL 
Nº003/99, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1999, 
RESOLVE: 

Considerando os termos da decisão proferida 
nos autos de sindicância instaurada pela Portaria 
Nº006/14-GMC, de 12 de março de 2014 e; 

Considerando os termos do Parecer Jurídico 
Nº550/2014; 

Art. 1º - Aplicar, a penalidade de repreensão aos 
servidores abaixo relacionados, lotação Secretaria 
Municipal de Infraestrutura.   

Nº NOME FUNÇÃO 

01 FLÁVIO DOS SANTOS COORD. DO ESPAÇO 

PÚBLICO MUNICIPAL 

02 EDIVALDO OLIVEIRA DAS 

CHAGAS 
BRAÇAL 

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, 26/11/2014. 

Engº Paulo Sérgio Rodrigues Titan 

Prefeito Municipal 

Alessandro da Silva Amaro 

Secretário de Administração 

Secretaria de 
 

 
PORTARIA Nº 221 /2014, DE 26/11/2014 

PORTARIA DE PRORROGAÇÃO DE 
AFASTAMENTO DE SERVIDOR, COMO 
MEDIDA CAUTELAR, DO PROCESSO DE 
SINDICÂNCIA Nº 018/2013/CPSIND. 

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, 
Sr. NÉLIO NAZARENO AMORIM DA SILVA, no uso 
de suas atribuições legais que lhe conferem os 
artigos 194 e 202 da Lei Municipal 003/99; 
R E S O L V E: 

Art. 1º - Determinar, como medida cautelar, o 
afastamento do exercício do cargo a servidora 
ANTONIA CARMEM RIBEIRO DA CUNHA, 
matriculada sob o nº 557560, ocupante do 
cargo/função de PROFESSOR- PEB I, lotação 
EMEIEF EMÍLIA GIMENNEZ, conforme parecer 
jurídico nº 557/2013, do referido Processo de 
Sindicância Acusatória nº 018/13/CPSIND, com fulcro 
nos art. 17§6º c/c art. 78§2º, ambos da Lei 
Complementar nº 001/11, de 13 de maio de 2011. 

Art. 2º - Determinar o afastamento da servidora 
identificada no artigo 1º pelo prazo de 60 (sessenta) 
dias, sem prejuízo de sua remuneração com fulcro no 
art. 78, caput, da Lei Complementar nº001/11. 

Art. 3º - Determinar que o servidor fique a 
disposição do órgão ao qual é vinculada, bem como 
da Comissão Processante durante o horário normal 
do expediente, em local certo e conhecido, a contar 
da ciência do ato de acordo com art.78§2, do 
supracitado diploma legal. 

Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor com efeito 
retroativo a 24 de novembro de 2014, revogadas as 
disposições em contrário.   

GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO, aos 26 de novembro de 2014. 

Profº Nélio Nazareno Amorim da Silva 

Secretário Municipal de Educação 

Decreto 003/13 

PORTARIA Nº 223/14 DE 2/11/2014 
A SECRETÁRIA ADJUNTA DE 
EDUCAÇÃO, MARLÚCIA MARTINS 
PEREIRA DE SOUZA, USANDO DE SUAS 
ATRIBUIÇÕES LEGAIS. 

RESOLVE: 
Art. 1º - Conceder, com base no Artigo 81, Inciso 

II, da Lei Municipal nº 003/99, de 04/02/99, Licença 
Gala de 08 (oito) dias, a servidora CLEONICE DOS 
SANTOS SALES, anexo cópia da certidão de 
casamento, datado de 13/11/2014, no período de 
13/11/14 a 20/11/2014 com retorno no dia de 21 de 
Novembro de 2014, função Servente, com lotação na 
Secretaria Municipal de Educação (EMEF. Raimunda 
Maia). 

Art. 2º - Cabe a Coordenadoria de Recursos 
Humanos, fazer registro em ficha funcional face 
cumprimento da documentação comprobatória 
constante do Processo nº 652/2014. 

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor, com efeito a 
partir de 13 de  Novembro de 2014, revogadas as 
disposições em contrário. 

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

EDUCAÇÃO, aos 27 de Novembro de 2014. 

Marlúcia Martins Pereira de Souza 

Secretária Adjunta de Educação 
Portaria Nº 336/13 

PORTARIA Nº 224 /2014, DE 01/12/2014 
PORTARIA DE INSTAURAÇÃO DE 
SINDICÂNCIA INVESTIGATIVA. 

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
Sr. NÉLIO NAZARENO AMORIM DA SILVA, no uso 
de suas atribuições legais que lhe conferem os 
Artigos nº 194 e 202 da Lei Municipal 003/99 e art. 3º 
da Lei Complementar nº 001/11, de 13 de Maio de 
2011. 

Considerando, o descrito no Artigo 16 da Lei 
Complementar 001/11, de 13 de maio de 2011; 

Considerando ainda, que é dever da 
Administração Pública, apurar fatos que contenham 
indícios de infrações disciplinares cometida por 
servidores públicos; 
RESOLVE: 

Artigo 1º - Determinar a instauração de Processo 
de Sindicância Investigativa, para apurar suposto 
abuso sexual, fatos em tese, ocorrido na escola 
E.M.E.F. RAIMUNDA MAIA DE CARVALHO, 
localizada: Rua Francisco Pereira Lago, S/N Bairro: 
Jaderlândia, Conjunto Rouxinol, fatos ocorridos no 
ano de 2010. Nesta cidade de Castanhal.  

Artigo 2º - Designar, nos termos do artigo 17, § 2º 
da Lei Complementar nº 001/2011 e da Portaria nº 
2,662/13, de 02 de Agosto de 2013, os servidores 
Izaac Prestes de Lima, matricula nº 69035 e Eder 
Guataçara Silva Cruz matricula, nº 69175, para sob a 
Presidência do primeiro, encarregarem-se dos 
respectivos trabalhos, até final conclusão. 

Artigo 3º - Fixar o prazo de 30 (trinta) dias para a 
conclusão dos trabalhos. 

Artigo 4º- Esta Portaria entra em vigor na data de 
sua publicação, revogada as disposições em 
contrário. 

GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE 
CASTANHAL, ao 01 dia do mês de dezembro do ano 
de dois mil e quatorze. 

Profº Nélio Nazareno Amorim da Silva 

Secretário Municipal de Educação 
Decreto 003/13 

 
Resolução Nº 14 /14, de 30/10/2014 

Considerando as atribuições deliberadas do 
Conselho Municipal de Saúde de Castanhal, 
conforme Lei Nº. 006/03 e Lei Delegada de Nº. 
001/99 de 13/07/99. 

Considerado a aprovação em Reunião ordinária 
de 30 de outubro de 2014. 
Resolve: 

Aprovar por Unanimidade o Relatório da 
Prestação de Conta do II Quadrimestre do ano de 
2013. 

Castanhal, Plenário do Conselho Municipal de 
Saúde em 30/10/2014. 

Normancélio Vidal de Santana 

Presidente do Conselho Municipal de Saúde 

RESOLUÇÃO Nº15 /14, 30/10/2014 
Considerando as atribuições deliberadas do 

Conselho Municipal de Saúde de Castanhal, 
conforme Lei Nº. 006/03 e Lei Delegada de Nº. 
001/99 de 13/07/99. 

Considerado a aprovação em Reunião ordinária 
de 30 de outubro de 2014. 
RESOLVE: 

Aprovar por Unanimidade a Transferência da 
Servidora SOCORRO GEANNE DOS SANTOS GUIMARÃES 
da Fundação Nacional de Saúde – FUNASA de 
Castanhal para o Município de Santarém.   

Castanhal, Plenário do Conselho Municipal de 
Saúde em 30/10/2014. 

Normancélio Vidal de Santana 

Presidente do Conselho Municipal de Saúde 

 
EXTRATO DE JUSTIFICATIVA DE 

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 004/2014 
Contratante: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 
Contratado: ARAÚJO & ARAÚJO CONSULTORIA 
SAÚDE EM REABILITAÇÃO Contratado: 
20.656.398/0001-26. Objeto: O objeto compreende a 
prestação de serviço de atendimento clínico nas 
áreas de fonoaudiologia, Terapia Ocupacional, 
psicologia e gestão em saúde nesta secretaria 
municipal de saúde do Município de Castanhal – 
Pará. Conforme especificações contidas no Processo 
de Inexigibilidade. Valor Total: R$ 45.000,00 
(quarenta e cinco mil reais). Recurso Orçamentário 
10.122.0050.2033 – 3.3.90.39.00 

TERMO DE RECONHECIMENTO E 
RATIFICAÇÃO  

Por este termo, reconheço e ratifico o ato de 
inexigibilidade de licitação decorrente do processo nº 
004/2014, cujo objeto consiste na prestação de 
serviço de atendimento clínico nas áreas de 
fonoaudiologia, Terapia Ocupacional, psicologia e 
gestão em saúde nesta secretaria municipal de saúde 
do Município de Castanhal – Pará. ARAÚJO & 
ARAÚJO CONSULTORIA EM SAÚDE EM 
REABILITAÇÃO LTDA, nos termos do art. 25, II da 
Lei nº 8.666/93 conforme Parecer Jurídico constante 
deste processo. Castanhal (Pa), 22/10/2014. 
PAULO SÉRGIO RODRIGUES TITAN 
Prefeito Municipal  
MARIA ALICE LEAL 
Secretário Municipal de Saúde 
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EXTRATO DE CONTRATO Nº 004/2014 
PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 

004/2014 
Contratante: Prefeitura Municipal de Castanhal - 

Fundo Municipal de Saúde. Contratado: 

ARAÚJO & ARAÚJO CONSULTORIA EM 

SAUDE E REABILITAÇÃO CNPJ: 

20.656.398/0001-26. Objeto: O objeto 

compreende a prestação de serviço de 

atendimento clínico nas áreas de fonoaudiologia, 

Terapia Ocupacional, psicologia e gestão em 

saúde., conforme especificações contidas no 

Processo de Inexigibilidade nº 004/2014. 

Vigência: 22/10/2014 a 31/12/2014. Valor Total: 

R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais). 

Recurso Orçamentário: 10.122.0050.2033 – 

3.3.90.39.00 Maria Alice Leal Secretária 

Municipal de Saúde.  

TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 
20/2010 

2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO firmado 
entre a PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL 
e  T.A PROGÊNIO LIMITADA representada pelo Sr. 
HERALDO LUIZ DE PAULA PROGÊNIO, que tem 
por objeto a prestação de serviço de saúde em 
Exame Citopalógico Cérvico-vaginal e procedimentos 
de patologia clínica. 

CLÁUSULA PRIMEIRA 
Fica alterado ACRÉSCIMO de 25% (vinte e cinco 

por cento) ao valor do contrato firmado entre as 
partes, nos termos previstos em sua CLÁUSULA 
PRIMEIRA, § 2° - DO OBJETO devido a capacidade 
operacional da prestação do serviço ter aumento na 
Demanda por implementação dos programas de 
saúde, em comum acordo entre as partes. 

CLÁUSULA SEGUNDA 
O presente termo aditivo será publicado no Diário 

Oficial do Município, nos termos da lei Orgânica 
Municipal ou no quadro de avisos da prefeitura. 

Todas as demais cláusulas e condições do 
contrato ora aditado que não foram expressamente 
alteradas por este termo são aqui ratificadas, 
permanecendo íntegras e inalteradas para todos os 
efeitos jurídicos e legais. 

E por estarem justos os convenientes firmam o 
presente instrumento em (02) duas vias de igual teor 
e forma, sob vistas de duas testemunhas idôneas e 
capazes, para produzir os efeitos jurídicos esperados 

Castanhal(PA), 24 de junho de 2014. 
MARIA ALICE LEAL 

Secretária Mun. de Saúde 
HERALDO LUIZ DE PAULA PROGÊNIO 

T.A. Progênio Ltda 
TESTEMUNHAS: 
1)______________     2) _____________________ 
RG.    RG. 

TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 
25/2010 

2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO firmado 
entre a PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL 
e RENNÉ O. DA SILVA & CIA LTDA representada 
pelo Sr. NILSON OLIVEIRA DA SILVA, que tem por 
objeto a prestação de serviço de saúde em 
procedimentos de patologia clínica. 

CLÁUSULA PRIMEIRA 
Fica alterado ACRÉSCIMO de 25% (vinte e cinco 

por cento) ao valor do contrato firmado entre as 

partes, nos termos previstos em sua CLÁUSULA 
PRIMEIRA, § 2° - DO OBJETO devido a capacidade 
operacional da prestação do serviço ter aumento na 
Demanda por implementação dos programas de 
saúde, em comum acordo entre as partes. 

CLÁUSULA SEGUNDA 
O presente termo aditivo será publicado no Diário 

Oficial do Município, nos termos da lei Orgânica 
Municipal ou no quadro de avisos da prefeitura. 

Todas as demais cláusulas e condições do 
contrato ora aditado que não foram expressamente 
alteradas por este termo são aqui ratificadas, 
permanecendo íntegras e inalteradas para todos os 
efeitos jurídicos e legais. 

E por estarem justos os convenientes firmam o 
presente instrumento em (02) duas vias de igual teor 
e forma, sob vistas de duas testemunhas idôneas e 
capazes, para produzir os efeitos jurídicos esperados 

Castanhal(PA), 24 de junho de 2014. 
MARIA ALICE LEAL 

Secretário Mun. de Saúde 
NILSON OLIVEIRA DA SILVA 
Renné O. da Silva & Cia Ltda 

TESTEMUNHAS: 
1)______________     2) _____________________ 
RG.    RG. 

TERMO DE RECONHECIMENTO E 
RATIFICAÇÃO 

Por este termo, reconheço e ratifico o ato de 

inexigibilidade de licitação, decorrente do 

processo n.º 003/2014, cujo objeto consiste na 

contratação dos serviços de contratação dos 

serviços de atendimento e acompanhamento de 

paciente em reabilitação do desenvolvimento 

Neuropsicomotor. ASSOCIAÇÃO DE PAIS E 

AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE 

CASTANHAL-APAE, nos termos do art. 25, 

inciso II e parágrafo I da Lei nº 8.666/93 e 

conforme Parecer Jurídico constante deste 

processo. Castanhal (Pa), 08 de Setembro de 

2014. 

PAULO SÉRGIO RODRIGUES TITAN 
Prefeito Municipal   
MARIA ALICE LEAL 
Secretária Municipal de Saúde 

EXTRATO DE JUSTIFICATIVA DE 
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 

003/14 
Contratante: Prefeitura Municipal de Castanhal - 
Fundo Municipal de Saúde de Castanhal. Contratado: 
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS 
EXCEPCIONAIS DE CASTANHAL-APAE. CNPJ do 
Contratado: 05.111.398/0001-57. Objeto: Prestação 
de serviços de atendimento e acompanhamento de 
paciente em reabilitação do desenvolvimento 
Neuropsicomotor, conforme especificações contidas 
no Processo de Inexigibilidade nº 003/2014. Vigência: 
10/09/2014 a 31/12/2014. Valor Total: R$ 45.169,60 
(Quarenta e nove mil cento e sessenta e nove reais e 
sessenta centavos) 

EXTRATO DE CONTRATO Nº 003/2014 
PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 

003/2014 
Contratante: Prefeitura Municipal de Castanhal - 

Fundo Municipal de Saúde. Contratado: 

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS 

EXCEPCIONAIS DE CASTANHAL-APAE. 

CNPJ do Contratado: 05.111.398/0001-57. 

Objeto: Objeto: Prestação de serviços no 

atendimento e acompanhamento de paciente em 

reabilitação do desenvolvimento 

Neuropsicomotor, conforme especificações 

contidas no Processo de Inexigibilidade nº 

003/2014. Vigência: 10/09/2014 a 31/12/2014. 

Valor Total: R$ R$ 45.169,60 (Quarenta e nove 

mil cento e sessenta e nove reais e sessenta 

centavos). Maria Alice Leal. Secretária 

Municipal de Saúde.  

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE 
PREÇOS 

Ata De Registro De Preços Nº 051/2014 - 

Pregão Presencial SRP nº 062/2014. Valor Total: 

R$ 7.097.617,10 (Sete milhões noventa e sete 

mil seiscentos e dezessete reais e dez centavos). 

Vigência: 12 meses, a contar da publicação no 

Diário Oficial do Município. Objeto: 

Fornecimento de material elétrico, destinado a 

atender as necessidades da Secretaria Municipal 

de Infra-estrutura deste município de 

Castanhal/Pa. Contratado: PRAVAL Com. 

Representações Ltda, Superluz Comércio e 

Serviços Ltda, Comatel Comércio de Material 

Ltda, Elétrica Luz Com. De Mat. Elétricos Ltda 

–ME, TAKT GNT Ind. Com. . A ata está 

disponível na Secretaria de Suprimento e 

Licitação. Informações: telefone (91) 3721-1445 

ou (91) 3721-1990. 

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 
Pregão Presencial SRP 062/2014 

À Comissão de Licitação, para convocar as empresas 
vencedoras no O Prefeito Municipal de Castanhal, 
estado do Pará, no uso de suas atribuições legais, 
nos termos do inciso XXII do artigo 4º da Lei nº 
10.520/02, da Lei nº. 8.666/93 e demais disposições 
que regulam a matéria, bem como as atas de 
realização exaradas pela Comissão de Licitação e 
tendo em vista a realização de processo licitatório na 
modalidade Pregão Presencial através do Sistema de 
Registro de Preços n.º 062/2014-PMC, destinado à 
contratação de empresa especializada no 
fornecimento de material elétrico para atender as 
necessidades da Secretaria Municipal de Infra-
Estrutura deste Município de Castanhal-Para, por um 
período de 12 (doze) meses resolve HOMOLOGAR: 

 Os itens 18, 19, 20, 25, 27, 42, 47, 52, 57, 58, 59, 
61, 63, 71, 72, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 
100, 101, 102, 104, 105, 108, 110, 123, 127 e 128 
à empresa SUPERLUZ COMÉRCIO E SERVIÇOS 
LTDA 

 Os itens 01, 02, 03, 04, 06, 07, 29, 31, 32, 36, 40, 
43, 44, 45, 56, 64, 69, 75, 81, 82, 83, 106, 107, 
115, 118, 121, 122, 124, 126 e 129 à empresa 
PRAVALUZ COMÉRCIO LTDA. 

 Os itens 05, 23, 33, 65, 66, 73, 74, 76, 80, 84, 89, 
90, 109 e 120 à empresa COMATEL – COMERCIO 
DE MATERIAL LTDA – EPP 

 O item 41 e a empresa TAKT GTN IND.COM. DE 
PROD.ELETRO ELETRÔNICOS LTDA - EPP 

 Os itens 09, 15, 21, 37, 38, 39, 49, 60, 67, 68, 77, 
113, 117 e 119 à empresa ELÉTRICA LUZ 
COMERCIAL DE MATERIAS ELÉTRICOS LTDA - 
ME 

À  Comissão de licitação, para convocar as empresas 
vencedoras no certame para assinatura da Ata de 
Registro de Preço e posterior contratação. Havendo 
recusa, observar-se-ão as penalidades cominadas na 
legislação pertinente. 
Castanhal/Pá, 25 de Novembro de 2014. 
PAULO SÉRGIO RODRIGUES TITAN 
Prefeito Municipal 
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EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE 

PREÇOS 
Ata De Registro De Preços Nº 053/2014 - 

Pregão Presencial SRP nº 073/2014. Valor Total: 

R$ 61.955,00 (Sessenta e um mil novecentos e 

cinquenta e cinco reais). Vigência: 12 meses, a 

contar da publicação no Diário Oficial do 

Município. Objeto: Serviços de confecção de 

peças de vestuário malharia, destinado a atender 

as necessidades da Secretaria Municipal de 

Assistência Social deste Município de 

Castanhal/Pa. Contratado: R.B.M.F. 

COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - 

EPP. A ata está disponível na Secretaria de 

Suprimento e Licitação. Informações: telefone 

(91) 3721-1445 ou (91) 3721-1990. 

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 
Pregão Presencial SRP 073/2014 

O Prefeito Municipal de Castanhal, estado do 

Pará, no uso de suas atribuições legais, nos 

termos do inciso XXII do artigo 4º da Lei nº 

10.520/02, da Lei nº. 8.666/93 e demais 

disposições que regulam a matéria, bem como as 

atas de realização exaradas pela Comissão de 

Licitação e tendo em vista a realização de 

processo licitatório na modalidade Pregão 

Presencial através do Sistema de Registro de 

Preços n.º 073/2014-PMC, destinado à 

contratação de empresa especializada nos 

serviços de confecção de peças de vestuário 

malharia, destinado a atender as necessidades da 

secretaria Municipal de Assistência Social deste 

Município de Castanhal/Pa., por um período de 

12(Doze) meses resolve HOMOLOGAR: 

 Os itens 01, 02, 03, 04  e 05 à empresa R. B. 

M. F. COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES 

LTDA - EPP 

À Comissão de Licitação, para convocar as 

empresas vencedoras no certame para assinatura 

da Ata de Registro de Preço e posterior 

contratação. Havendo recusa, observar-se-ão as 

penalidades cominadas na legislação pertinente. 

Castanhal/PA, 03 de Dezembro  de 2014. 

PAULO SÉRGIO RODRIGUES TITAN 

Prefeito Municipal 

 
 

 

PORTARIA N° 091/14, de 25/11/2014 
O PRESIDENTE DO INSTITUTO DE 
PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE 
CASTANHAL NO USO DE SUAS 
ATRIBUIÇÕES LEGAIS. 

CONSIDERANDO os termos do Art. 6° da 
Emenda Constitucional n° 41/2003 

CONSIDERANDO o que consta nos autos do 
Processo de Concessão de Beneficio Previdenciário 
de Aposentadoria por Idade e Tempo de 
Contribuição, de RITA ARAÚJO DA CRUZ LIMA 
RESOLVE: 

Art. 1º- Com base no Art. 6° da Emenda 
Constitucional n° 41/2003, conceder o Beneficio 
Previdenciário de  Aposentadoria por Idade e Tempo 
de Contribuição à Servidora  RITA ARAÚJO DA 
CRUZ LIMA, no cargo de Professora de Educação 
Básica I, lotada na Secretaria Municipal de Educação, 
do quadro de servidores efetivos da Prefeitura 

Municipal  de Castanhal,  com proventos integrais no 
valor de R$2.501,25 (Dois mil quinhentos e um reais 
e vinte e cinco centavos) conforme  a seguinte 
composição: 

Vencimento Ensino 100h...................R$1.136,94 
Tempo de Serviço (30%).......................R$341,08 
Grat. Magistério 20%..............................R$227,38 
Grat. Zona Rural 20%............................R$227,38 
Grat. Escolaridade 50%.........................R$568,47 
PROVENTOS MENSAIS....................R$2.501,25 
Art. 2º- Esta Portaria entrará em vigor, com seus 

efeitos a partir da publicação oficial do registro pelo 
Tribunal de Contas dos Municípios (TCM/PA). 

Art. 3º - Cumpra-se, publique-se. 
Gabinete da Presidência do Instituto de 

Previdência do Município de Castanhal, aos 25 dias 
do mês de novembro do ano de 2014. 

Jorge Salles 

Presidente 

José Coelho da Motta Netto 

Diretor Administrativo e Financeiro 

PORTARIA N° 092/14, de 25/11/2014 
O PRESIDENTE DO INSTITUTO DE 
PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE 
CASTANHAL NO USO DE SUAS 
ATRIBUIÇÕES LEGAIS. 

CONSIDERANDO os termos do Art. 3° da 

Emenda Constitucional n° 47/2005 

CONSIDERANDO o que consta nos autos 

do Processo de Concessão de Beneficio 

Previdenciário de Aposentadoria por Idade e 

Tempo de Contribuição, de CÉLIA MARIA 

COSTA MODESTO 

RESOLVE: 

Art. 1º- Com base no Art. 3° da Emenda 

Constitucional n° 47/2005, conceder o Beneficio 

Previdenciário de  Aposentadoria por Idade e 

Tempo de Contribuição à Servidora  CÉLIA 

MARIA COSTA MODESTO, no cargo de 

Professora de Educação Básica I, lotada na 

Secretaria Municipal de Educação, do quadro de 

servidores efetivos da Prefeitura Municipal  de 

Castanhal,  com proventos integrais no valor de 

R$2.686,00 (Dois mil seiscentos e oitenta e seis 

reais) conforme  a seguinte composição: 

Vencimento ensino 150h ...................R$1.790,67 
Tempo de serviço (30%)........................R$537,20 
Gratificação Magistério (20%)................R$358,13 
PROVENTOS MENSAIS.....................R$2.686,00 
Art. 2º- Esta Portaria entrará em vigor, com 

seus efeitos a partir da publicação oficial do 

registro pelo Tribunal de Contas dos Municípios 

(TCM/PA). 

Art. 3º - Cumpra-se, publique-se. 

Gabinete da Presidência do Instituto de 

Previdência do Município de Castanhal, aos 25 

dias do mês de novembro do ano de 2014. 

Jorge Salles 

Presidente 

José Coelho da Motta Netto 

Diretor Administrativo e Financeiro 

PORTARIA N° 093/14, de 26/11/2014 
O PRESIDENTE DO INSTITUTO DE 
PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE 
CASTANHAL NO USO DE SUAS 
ATRIBUIÇÕES LEGAIS. 

CONSIDERANDO os termos do Art. 40, §1°, I,  
da  Constituição Federal.  

CONSIDERANDO o que consta nos autos do 
Processo de Concessão de Beneficio Previdenciário 

de Aposentadoria por Invalidez, requerido por 
ARTHUR CORREIA DE QUEIROZ 
RESOLVE: 

Art. 1º- Com base no Art. 40, §1°, I, da  
Constituição Federal,  conceder o Beneficio 
Previdenciário de Aposentadoria por Invalidez ao 
Servidor ARTHUR CORREIA DE QUEIROZ, no cargo 
de Braçal, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, 
do quadro de servidores efetivos da Prefeitura 
Municipal  de Castanhal,  com proventos 
proporcionais no valor de R$724,00 (Setecentos e 
vinte e quatro reais) .  

Parágrafo Único – Os proventos resultam da 
proporcionalidade 5/35, com base na média 
contributiva, conforme o seguinte demonstrativo: 

Média Contributiva.................................R$734,04 
Proventos Proporcionais 5/35................R$106,03 
Complementação Piso Salarial..............R$617,97 
PROVENTOS MENSAIS......................R$724,00 
Art. 2º- Esta Portaria entrará em vigor, com seus 

efeitos a partir da publicação do registro  do  Tribunal 
de Contas dos Municípios (TCM/PA), no Diário Oficial 
do Estado do Pará. 

Gabinete da Presidência do Instituto de 
Previdência do Município de Castanhal, aos 26 dias 
do mês de novembro do ano de 2014. 

Jorge Salles 

Presidente 

José Coelho da Motta Netto 

Diretor Administrativo e Financeiro 

 

PORTARIA Nº 3.101/14, DE 27/11/2014 
TÍTULO DE NOMEAÇÃO POR CONCURSO 
PÚBLICO DETERMINADO PELO EDITAL 
Nº 001/2012, DE 25.04.2012 E EDITAL DE 
CONVOCAÇÃO Nº 003/14, DE 31.01.14. 

O Prefeito Municipal de Castanhal, no uso de 

suas atribuições legais e constitucionais que lhe 

confere o artigo 124, Inciso II Alínea “B” da Lei 

Orgânica do Município. 

RESOLVE: 

Art. 1º - Nomear para exercer o cargo de 

provimento efetivo por ter sido aprovada em 

Concurso Público a cidadã ROSILENE CABRAL 

DA SILVA, função Enfermeira, lotação Secretaria 

Municipal de Saúde. 

Art. 2º - O Estágio probatório é o 

determinado pelo artigo 26 da Lei nº 003/99, de 

04.02.99. Da mesma forma que a posse dar-se-á 

após o cumprimento da determinação dos 

Artigos 31 e 36 da mesma Lei. 

Art.3º- O servidor será avaliado 

permanentemente na conformidade do Parágrafo 

Único do Artigo 26 da Lei nº 003/99, de 

04.02.99. Caso não preencha os requisitos 

primordiais será exonerado na forma da Lei.           

Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor, a partir 

de 01 de dezembro de 2014, revogadas as 

disposições em contrário. 

Art. 5º - Registre-se e Cumpra-se. 

Palácio Maximino Porpino da Silva, 27 de 

novembro de 2014. 

Engº Paulo Sérgio Rodrigues Titan 

Prefeito Municipal 

Alessandro da Silva Amaro 

Secretário de Administração 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE 

 

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 

NORMA DE PROCEDIMENTOS Nº 001/2014 
“ESTABELECE NORMA DE 
PROCEDIMENTOS PARA AS ATIVIDADES 
A SEREM EXECUTADAS PELO SETOR DE 
LICITAÇÕES DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE SAÚDE DE CASTANHAL”  

A Coordenadoria de Controle Interno da 
Secretaria Municipal de Saúde de Castanhal, sem 
prejuízo das atribuições estabelecidas na lei de 
estrutura organizacional do Município, na lei de plano 
de cargos e vencimentos, recomenda ao 
Departamento de Licitações da Secretaria Municipal 
de Saúde dos procedimentos constantes desta 
Norma de Procedimentos na pratica de suas 
atividades. 

Art. 1º Constitui obrigação do responsável pelo 
Setor de Licitações a prática das atividades listadas a 
partir do art. 2º desta Norma de Procedimentos. 

Art. 2º - A Licitação será processada e julgada 
por Comissão Permanente, nomeada pelo Prefeito; 

Art. 3º - O procedimento licitatório será iniciado 
com a abertura do processo administrativo em 
conformidade com as regras estabelecidas pelo artigo 
38 da Lei 8.666/93. 

I – Quanto aos procedimentos licitatórios: 
a)      Requisição do material ou serviço; 
b) Autorização para realização da licitação; 
c) Indicação do objeto e do valor estimado, 

acompanhado da pesquisa de mercado; 
d) Planilhas de custo; 
e) Indicação do recurso próprio para a despesa; 
f) Em caso de investimento cuja execução 

ultrapasse um exercício financeiro, comprovação da 
sua inclusão nas metas estabelecidas no Plano 
Plurianual de Ação – PPA; 

g) Termo de referência, em se tratando da 
modalidade pregão;  

h) Edital ou convite e respectivos anexos, 
quando for o caso; 

i) Comprovante das publicações do resumo do 
edital, ou da entrega do convite; 

j) Ato de designação da comissão de licitação, 
do pregoeiro e da equipe de apoio, do leiloeiro 
administrativo ou oficial, ou do responsável pelo 
convite, e respectiva publicação, se forem o caso; 

k) Documentação de habilitação dos licitantes; 
l) Original das propostas e dos documentos 

que as instruírem; 
m) Atas, relatórios, diligências e deliberações da 

comissão julgadora; 
n) Pareceres técnicos ou jurídicos emitidos 

sobre a licitação; 
o) Atos de adjudicação do objeto da licitação e 

da homologação; 
p) Recursos eventualmente apresentados pelos 

licitantes e respectivas manifestações e decisões; 
q) Despacho de anulação ou de revogação da 

licitação, quando for o caso, fundamentado             
circunstanciadamente; 

r) Termo de contrato ou instrumento 
equivalente, conforme o caso; 

s) Declaração fornecida pelo licitante, que não 
emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, 
perigoso ou insalubre e não emprega menor de 
dezesseis anos; 

t) Estimativa do impacto orçamentário-financeiro 
e declaração do ordenador da despesa, nos termos 
dos inc. I e II do art.16 da LC 101/2000. 

II – quanto às compras e licitações de 
medicamentos, devem ser observadas as seguintes 
exigências de documentos dos licitantes: 

a) Apresentação de Licença Sanitária Estadual 
ou Municipal; 

b) Comprovação de Autorização de 
Funcionamento da empresa participante da licitação; 

III - Quanto aos processos de dispensa e 
inexigibilidade de licitação: 

a)  Justificativa que contenha os elementos 
necessários à caracterização das hipóteses de 
dispensa ou inexigibilidade; 

b) Parecer técnico ou jurídico sobre a dispensa 
ou inexigibilidade; 

c) Pesquisa de mercado se for o caso; 
d) Razão da escolha do fornecedor ou 

executante; 
e) Atestado de exclusividade, quando for o 

caso; 
f) Justificativa do preço; 
g) Proposta do fornecedor; 
h) Projeto básico ou projeto executivo, se 

exigido, nos casos de obras ou serviços de 
engenharia; 

i) Comunicação à autoridade competente e 
respectiva ratificação; 

j) Publicação da ratificação. 
IV – Quanto aos contratos, instrumentos 

congêneres e respectivos aditivos: 
a) Procedimento licitatório completo ou 

processo formal de dispensa ou inexigibilidade de 
licitação; 

b)  Termo de contrato ou equivalente ou 
instrumento congênere e respectivos aditivos; 

c) Comprovação da publicação do extrato dos 
instrumentos, que contenha seus elementos 
essenciais: partes, objeto, dotação orçamentária, 
valor e vigência; 

d)  Nota de empenho, quando for o caso; 
e)  Certidão Negativa de Débito com o INSS e 

Certificado de Regularidade de Situação com o 
FGTS; 

f) Na hipótese de retardamento da execução 
de obra ou serviço, ou de suas parcelas: motivação; 
comunicação à autoridade competente e respectiva 
ratificação; publicação da ratificação. 

V - Quanto aos convênios, acordos, ajustes, 
instrumentos congêneres e respectivos aditivos: 

a) Autorização prévia para celebração do 
instrumento; 

b) Termo de convênio, acordo, ajuste ou 
instrumento congênere e seus aditivos; 

c) Comprovação da publicação do extrato dos 
instrumentos, que contenha seus elementos  
essenciais: partes, objeto, dotação orçamentária, 
valor e vigência;  

d)  Plano de trabalho proposto pela organização 
interessada;  

e) Certidão negativa de inadimplência, com 
base nos registros do SIAFI; 

VI- Manter a Coordenadoria de Controle Interno 
informada de toda e qualquer irregularidade verificada 
no Setor 

Art. 4º - As normas acima discriminadas ficarão 
adstritas ao acompanhamento e fiscalização da 
Coordenadoria de Controle Interno e o 
descumprimento do disposto nesta Norma de 
Procedimentos constará de um relatório a ser 

encaminhado ao Secretário Municipal para 
providências cabíveis.  

Art 5º – Esta Norma de Procedimento entra em 
vigor na data de sua publicação. 

Art. 6º - Revogam-se as disposições em 
contrário. 

Secretaria Municipal de Saúde de Castanhal, 02 
de NOVEMBRO de 2014.  

Maria Alice Leal 

Secretária Municipal de Saúde 

Lady Francis A. Rodrigues 

Coordenadora de Controle Interno 

NORMA DE PROCEDIMENTOS Nº 002/2014 
“ESTABELECE NORMA DE 
PROCEDIMENTOS PARA AS ATIVIDADES 
A SEREM EXECUTADAS PELO 
ALMOXARIFADO DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE SAÚDE DE CASTANHAL”  

A Coordenadoria de Controle Interno da 
Secretaria Municipal de Saúde de Castanhal, sem 
prejuízo das atribuições estabelecidas na lei de 
estrutura organizacional do Município, na lei de plano 
de cargos e vencimentos, recomenda ao 
Almoxarifado da Secretaria Municipal de Saúde de 
Castanhal os procedimentos constantes desta Norma 
de Procedimentos, na pratica de suas atividades. 

Art. 1º Constitui obrigação do responsável pelo 
Almoxarifado da Secretaria Municipal de Saúde de 
Castanhal, a prática das atividades constantes dessa 
Norma de Procedimentos: 

I- Controle de entrada e saída de materiais 
pelo custo médio ponderado; 

II- Controle sobre os produtos de maior 
consumo e sobre o nível máximo e mínimo que deve 
conter o estoque; 

III- Passar regularmente ao Setor de 
Contabilidade toda movimentação de entradas e 
saídas do setor de almoxarifado; 

IV- Proceder à criação de um critério de 
avaliação dos itens em estoque no encerramento do 
exercício; 

V- Conferência de qualidade e quantidade entre 
a Requisição e a Nota Fiscal, no ato do recebimento 
da mercadoria; 

VI- Dar quitação de recebimento da mercadoria 
na Nota Fiscal: assinatura e carimbo; 

VII- Envio de dados ao Patrimônio, dos bens 
passíveis de registro; 

VIII- Manter a Coordenadoria de Controle Interno 
informado de toda e qualquer irregularidade verificada 
no setor. 

Art. 2º - As normas acima discriminadas ficarão 
adstritas ao acompanhamento e fiscalização do 
Controle Interno e o descumprimento do disposto 
nesta Norma de Procedimentos constará de um 
relatório a ser encaminhado ao Secretário Municipal 
para providências cabíveis.  

Art 3º – Esta Norma de Procedimentos entra em 
vigor na data de sua publicação. 

Art. 4º - Revogam-se as disposições em 
contrário. 

Secretaria Municipal de Saúde de Castanhal, 02 
de NOVEMBRO de 2014.  

Maria Alice Leal 

Secretária Municipal de Saúde 

Lady Francis A. Rodrigues 

Coordenadora de Controle Interno 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE 

 

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
NORMA DE PROCEDIMENTOS Nº  003/2014 

“ESTABELECE NORMA DE 
PROCEDIMENTOS PARA AS ATIVIDADES 
A SEREM EXECUTADAS PELO SETOR DE 
PATRIMÔNIO DE DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE SAÚDE DE CASTANHAL”  

A Coordenadoria de Controle Interno da 
Secretaria Municipal de Saúde de Castanhal, sem 
prejuízo das atribuições estabelecidas na lei de 
estrutura organizacional do Município, na lei de plano 
de cargos e vencimentos, recomenda ao Setor de 
Patrimônio os procedimentos constantes desta 
Norma de Procedimentos na pratica de suas 
atividades. 

Art. 1º Constitui obrigação do responsável pelo 
Setor de Patrimônio a prática das atividades 
constantes dessa Norma de Procedimentos: 

I    - Manter o sistema patrimonial dos bens de 
caráter permanente atualizado, observando o 
disposto no artigo 106, I e II da lei 4.320; 

II    - Todo e qualquer bem deverá ter sua ficha 
contendo: 

a. Descrição  
b. Alocação  
c. Situação de uso 
d. Valor atual 
e. Data de aquisição 
f. Identificação por chapa ou etiqueta 
III - Manter em arquivo escritura e registro de 

todos os imóveis de propriedade do município; 
IV - Arquivo de baixas dos imóveis: justificativas 

autorização legislativa, avaliações, valores obtidos, 
registros contábeis, etc. 

V - Envio periódico de informações e relatórios à 
contabilidade, e confrontação dos saldos do 
inventário analítico com os saldos existentes nos 
assentamentos contábeis; 

VI - Registro analítico individual de todos os 
bens de caráter permanente; 

VII - Plaquetas de identificação dos bens 
móveis; 

VIII - Qualquer transferência de bem patrimonial 
de um departamento para outro, deverá obter prévia 
autorização e ser registrado na ficha de controle; 

IX- Os bens doados à Secretaria de Saúde 
deverão ser incorporados ao patrimônio municipal 
como “Independente da Execução Orçamentária"; 

X- Atos próprios para as incorporações e 
desincorporasses; 

XI- Inventário geral analítico dos bens em 
31/12, discriminados por departamento; 

XII- Manter o Setor de Contabilidade da 
Secretaria Municipal de Saúde  informado de todas 
as ações de Patrimônio; 

XIII- Manter o Inventário Analítico dos bens 
patrimoniais; 

XIV- Arquivo de dados relativos à utilização dos 
imóveis da Secretaria por terceiros, tais como: 
exigência de autorização, contrato de locação, 
cessão, etc; 

XV- Confecção dos termos de guarda e de 
responsabilidade dos bens de natureza móvel; 

XVI- Determinar o adesivamento ou pintura 
identificando a logomarca da Secretaria nos veículos 
e maquinas a serviço do Município. 

XVII- Implantar o arquivo fotográfico dos bens 
de uso comum do Município, assim como os demais 
bens; 

XVIII - Manter a Coordenadoria de Controle 
Interno informado de toda e qualquer irregularidade 
verificada no setor; 

Art. 2º - As normas acima discriminadas ficarão 
adstritas ao acompanhamento e fiscalização do 
Controle Interno e o descumprimento do disposto 
nesta Norma de Procedimentos constará de um 
relatório a ser encaminhado a Secretario Municipal 
para providências cabíveis.  

Art. 3º – Esta Norma de Procedimentos entra em 
vigor na data de sua publicação. 

Art. 4º - Revogam-se as disposições em 
contrário. 

Secretaria Municipal de Saúde de Castanhal, 02 
de NOVEMBRO de 2014.  

Maria Alice Leal 

Secretária Municipal de Saúde 

Lady Francis A. Rodrigues 

Coordenadora de Controle Interno 

NORMA DE PROCEDIMENTOS Nº 004/2014 
“ESTABELECE NORMA DE 
PROCEDIMENTOS PARA AS ATIVIDADES 
A SEREM EXECUTADAS PELO 
DEPARTAMENTO DE RECURSOS 
HUMANOS DA SECRETARIA MUNICIPAL 
DE SAÚDE DE CASTANHAL”. 

A Coordenadoria de Controle Interno da 
Secretaria Municipal de Saúde de Castanhal, sem 
prejuízo das atribuições estabelecidas na lei de 
estrutura organizacional do Município, na lei de plano 
de cargos e vencimentos, recomenda ao 
Departamento de Recursos Humanos os 
procedimentos constantes desta Norma de 
Procedimentos na pratica de suas atividades. 

Art. 1º - Constitui obrigação do responsável pelo 
Setor de Recursos Humanos a prática das seguintes 
atividades: 

Art. 2º - O Departamento de Recursos Humanos 
deverá manter arquivo separado das seguintes 
legislações: 

I. Lei Orgânica Municipal; 
II. Estatuto dos Servidores Públicos 

Municipais; 
III. Plano de Cargos e Carreiras dos 

Servidores Públicos Municipais; 
IV. Plano de Cargos e Carreiras do Magistério 

Municipal; 
V. Lei que autoriza a contratação de pessoal 

por tempo determinado; 
VI. Lei que institui o Sistema de Previdência 

Próprio; 
VII. Leis que concedem reajuste/aumento de 

salários; 
VIII. Leis que fixaram Subsídios dos Agentes 

Políticos; 
IX. Editais dos Concursos Públicos realizados; 
X. Cópia da Publicação dos Resultados dos 

candidatos classificados em Concursos Públicos; 
XI. Decretos de homologação dos Concursos 

Públicos realizados; 
XII. Decretos de nomeação de servidores 

efetivos e comissionados; 
XIII. Decretos de exoneração; 
XIV. Decretos de apostilamento se houver; 
XV. Decretos de aposentadoria; 
XVI. Decretos de concessão de pensão se 

houver; 

XVII. Decretos que regulamentam os feriados e 
recessos municipais; 

XVIII. Decretos de termo de posse de servidores 
efetivos e comissionados. 

XIX. Livro de Posse 
Art. 3º - O setor de Recursos Humanos deverá 

manter os seguintes cadastros: 
I. Servidores efetivos; 
II. Servidores comissionados; 
III. Servidores contratados por prazo 

determinado (art. 37, IX da CF); 
IV. Inativos; 
V. Pensionistas; 
VI. Servidores estáveis, principalmente os 

servidores referidos no Art. 19 do Ato das 
Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT. 

Art. 4º - Caberá ao chefe da repartição ou do 
serviço ou do departamento, organizar no mês de 
novembro, a escala de férias para o ano seguinte. 

§ 1º - As férias regulamentares deverão ser 
controladas de acordo com a escala anual de férias; 

§ 2º - O setor de Recursos Humanos enviará 
ofício ao servidor público com cópia ao seu 
Coordenador, comunicando o gozo de férias com no 
mínimo 30 (trinta) dias de antecedência. 

Art. 5º - Cada servidor público terá uma pasta 
contendo a seguinte documentação: 

I. Ficha funcional (dados pessoais); 
II. Avisos e recebimentos de férias; 
III. Portarias e decretos relacionados com o 

servidor; 
IV. Cópia do termo de posse (estatutário) ou 

do contrato de trabalho (empregado  público); 
V. Cópia de inscrição no Cadastro de Pessoa 

Física – CPF; 
VI. Cópia de certidão de registro de 

casamento. Se solteiro (a), cópia de certidão de 
registro de nascimento; 

VII. 01 (uma) foto 3x4; 
VIII. Cópia de carteira de reservista, se do sexo 

masculino; 
IX. Cópia de título de eleitor; 
X. Cópia do último comprovante de votação; 
XI. Cópia de carteira de identidade; 
XII. Cópia de cartão PIS/PASEP; 
XIII. Cópia de documento que comprove a 

residência atual: contas de energia, contas de 
telefone, contrato de locação de imóvel, boletos 
bancários;  

XIV. Declaração de não acumulação de cargos 
públicos remunerados salvo, os constantes do inciso 
XVI do Art. 37; 

XV. Declaração de bens constante do Art. 13 
da Lei nº. 8.429, de 02 de junho de 1992; 

XVI. Cópias de atestados de saúde e dos 
exames médicos periódicos; 

XVII. Cópia de documentação de dependente 
(certidão de registro de nascimento, cartão de vacina, 
Declarações de escolas), sendo os casos previstos 
em lei 

XVIII. Termo de posse; 
XIX. Ficha de controle de assiduidade (folha de 

ponto) para progressão e/ou promoção; 
XX. Ficha de controle de horas extras; 
XXI. Ficha de controle de faltas; 
XXII. Ficha de controle de licenças saúde, 

licença maternidade (quando for o caso);  licença 
prêmio; 

XXIII. Cópias de certificados e diplomas de 
cursos de aperfeiçoamento na área de atuação ou ao 
cargo; 

XXIV. Comprovante de escolaridade; 
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XXV. Avaliações de desempenho; 
XXVI. Advertências. 
Art. 6º - O controle de assiduidade ficará a cargo 

do responsável pelo setor de Recursos Humanos. 
Parágrafo Único – Nos casos de progressão e/ou 

promoção, será feito de acordo com o mencionado no 
Estatuto e o Plano de Carreiras do Município. 

Art. 7º - O setor de Recursos Humanos fará o 
controle das nomeações, admissões, exoneração e 
desligamento de cargos efetivos.  

Art. 8º - Deverá o setor de Recursos Humanos 
manter controle individualizado para cada contrato 
por tempo determinado. 

Art. 9º - Cada Coordenador terá até o dia 15 de 
cada mês para repassar ao setor de Recursos 
Humanos a quantidade e nome de quem percebeu 
horas extras e também relação de quais os 
funcionários faltosos. 

Art. 10 - O setor de Recursos Humanos fará um 
relatório bimestral informando ao senhor secretário 
municipal de saúde com cópia para o controlador 
interno indicando o nome, coordenadoria, quantidade 
e o valor de horas extras. 

Art. 11 - O setor de Recursos Humanos terá até o 
dia 25 do mês em curso para repassar ao setor de 
contabilidade os relatórios de folha de pagamento, 
para o empenhamento da folha de pessoal. 

Art. 12 - O setor de Recursos Humanos deverá 
encaminhar ao Tribunal de Contas dos Municípios do 
Estado do Pará até 15 (quinze) dias após a entrada 
em exercício do servidor os documentos constantes 
da Instrução Normativa nº 03 de 07 de agosto de 
1996.  

Art. 13 - O setor de Recursos Humanos deverá 
encaminhar uma cópia dos processos de 
aposentadoria de servidores municipais para o 
Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará 
para que proceda ao registro, conforme IN/05/TCM 
PA. 

Art. 14 - Manter a Coordenadoria de Controle 
Interno informado de toda e qualquer irregularidade 
verificada no setor. 

Art. 15 – As normas acima discriminadas ficarão 
adstritas ao acompanhamento e fiscalização do 
Controle Interno e o descumprimento do disposto 
nesta Norma de Procedimentos constará de um 
relatório a ser encaminhado ao Secretário Municipal 
para providências cabíveis.  

Art 16 – Esta Norma de Procedimentos entra em 
vigor na data de sua publicação. 

Art. 17 - Revogam-se as disposições em 
contrário. 

Secretaria Municipal de Saúde de Castanhal, 02 
de NOVEMBRO de 2014.  

Maria Alice Leal 

Secretária Municipal de Saúde 

Lady Francis A. Rodrigues 

Coordenadora de Controle Interno 

 

PORTARIA N° 091/14, de 25/11/2014 
O PRESIDENTE DO INSTITUTO DE 

PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE 

CASTANHAL NO USO DE SUAS 

ATRIBUIÇÕES LEGAIS. 

CONSIDERANDO os termos do Art. 6° da 

Emenda Constitucional n° 41/2003 

CONSIDERANDO o que consta nos autos 

do Processo de Concessão de Beneficio 

Previdenciário de Aposentadoria por Idade e 

Tempo de Contribuição, de RITA ARAÚJO DA 

CRUZ LIMA 

RESOLVE: 

Art. 1º- Com base no Art. 6° da Emenda 

Constitucional n° 41/2003, conceder o Beneficio 

Previdenciário de Aposentadoria por Idade e 

Tempo de Contribuição à Servidora RITA 

ARAÚJO DA CRUZ LIMA, no cargo de 

Professora de Educação Básica I, lotada na 

Secretaria Municipal de Educação, do quadro de 

servidores efetivos da Prefeitura Municipal de 

Castanhal, com proventos integrais no valor de 

R$2.501,25 (Dois mil quinhentos e um reais e 

vinte e cinco centavos) conforme a seguinte 

composição: 

Vencimento Ensino 100h...................R$1.136,94 
Tempo de Serviço (30%).......................R$341,08 
Grat. Magistério 20%..............................R$227,38 
Grat. Zona Rural 20%............................R$227,38 
Grat. Escolaridade 50%.........................R$568,47 
PROVENTOS MENSAIS....................R$2.501,25 
Art. 2º- Esta Portaria entrará em vigor, com 

seus efeitos a partir da publicação oficial do 

registro pelo Tribunal de Contas dos Municípios 

(TCM/PA). 

Art. 3º - Cumpra-se, publique-se. 

Gabinete da Presidência do Instituto de 

Previdência do Município de Castanhal, aos 25 

dias do mês de novembro do ano de 2014. 

Jorge Salles 

Presidente 

José Coelho da Motta Netto 

Diretor Administrativo e Financeiro 

 

PORTARIA Nº3.048/14, DE 19/11/2014 
O PREFEITO MUNICIPAL DE 
CASTANHAL, NO USO DAS 
ATRIBUIÇÕES QUE LHE  
CONFERE, RESOLVE: 

Art. 1º - Revogar a Portaria nº 
2.945/14, de 13/11/2014, que 
distratou o contrato temporário do 
Senhor CÍCERO DE SOUZA E SILVA, função 
Braçal, lotação Secretaria Municipal de 
Transporte e Trânsito e, remanejá-lo 
para a Secretaria de Obras e 
Urbanismo, sem prejuízo de sua 

função. 
Art. 2º - Esta Portaria entra em 

vigor, com efeito retroativo a 12 de 
novembro de 2014, revogadas as 
disposições em contrário. 

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

19 de novembro de 2014. 

Engº Paulo Sérgio Rodrigues Titan 

Prefeito Municipal 

Alessandro da Silva Amaro 

Secretário de Administração 

PORTARIA Nº 3.110/14, DE 02/12/2014 
O PREFEITO MUNICIPAL DE 

CASTANHAL, NO USO DE SUAS 
ATRIBUIÇÕES, RESOLVE: 

Art. 1º - Distratar, o contrato 
temporário da servidora RUTE FERREIRA 

DA SILVA, função Agente Administrativo, 
lotação Chefia de Gabinete.  

Art. 2º - Esta Portaria entra em 
vigor, com efeito retroativo a 01 de 
dezembro de 2014, revogadas as 
disposições em contrário. 

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

02 de dezembro de 2014. 

Engº Paulo Sérgio Rodrigues Titan 

Prefeito Municipal 

Alessandro da Silva Amaro 

Secretário de Administração 

PORTARIA Nº 3.114/14, DE 02/12/2014 
O PREFEITO MUNICIPAL DE 
CASTANHAL, NO USO DE SUAS 
ATRIBUIÇÕES, RESOLVE: 

Art. 1º - Distratar, o contrato 
temporário do servidor VALDECIR 

MARTINS DA COSTA, função Auxiliar de 
Administração, lotação Secretaria 
Municipal de Finanças. 

Art. 2º - Esta Portaria entra em 
vigor, com efeito retroativo a 01 de 
dezembro de 2014, revogadas as 
disposições em contrário. 

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

02/12/2014. 

Engº Paulo Sérgio Rodrigues Titan 

Prefeito Municipal 

Alessandro da Silva Amaro 

Secretário de Administração 

PORTARIA Nº 3.115/14, DE 02/12/2014 
O PREFEITO MUNICIPAL DE 

CASTANHAL, NO USO DE SUAS 

ATRIBUIÇÕES, RESOLVE: 

Art. 1º - Distratar, o contrato temporário do 

servidor LURIAN MARQUES BRASIL, função 

Cuidador, lotação Secretaria Municipal de 

Assistência Social. 

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

efeito retroativo a 01 de dezembro de 2014, 

revogadas as disposições em contrário. 

Art. 3º - Registre-se e Cumpra-se. 

Palácio Maximino Porpino da Silva, 02 de 

dezembro de 2014. 

Engº Paulo Sérgio Rodrigues Titan 

Prefeito Municipal 

Alessandro da Silva Amaro 

Secretário de Administração 

PORTARIA Nº 3.116/14, DE 02/12/2014 
O PREFEITO MUNICIPAL DE 

CASTANHAL, NO USO DE SUAS 

ATRIBUIÇÕES, RESOLVE: 

Art. 1º - Distratar, o contrato temporário da 

servidora RAYRA KELLY DO ESPÍRITO SANTO 

CHAGAS, função Técnico Nível Médio, lotação 

Procuradoria Geral do Município. 

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor com 

efeito retroativo a 01 de dezembro de 2014, 

revogadas as disposições em contrário. 

Art. 3º - Registre-se e Cumpra-se. 

Palácio Maximino Porpino da Silva, 02 de 

dezembro de 2014. 

Engº Paulo Sérgio Rodrigues Titan 

Prefeito Municipal 

Alessandro da Silva Amaro 

Secretário de Administração 
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LEI MUNICIPAL Nº 037, DE 01/12/2014 
AUTORIZA O PODER 

EXECUTIVO MUNICIPAL A 
PROCEDER A ALIENAÇÃO, SOB 
FORMA DE DOAÇÃO, DE ÁREA 
DE TERRA PERTENCENTE AO 
PATRIMÔNIO MUNICIPAL À 
IGREJA PENTECOSTAL 
CATEDRAL DOS MILAGRES, E 
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE 
CASTANHAL, Estado do Pará, usando 
de suas atribuições legais, propõe à 
CÂMARA MUNICIPAL o seguinte Projeto 

de Lei: 
Art. 1º. Fica autorizado o Poder 

Executivo Municipal a proceder a 
alienação, sob a forma de doação, de 
área de terra pertencente ao patrimônio 
municipal, localizada na Quadra QE-
10, Conjunto Rouxinol, bairro Bom 
Jesus, nesta cidade, localizado na Rua 
Coletora, perímetro entre a Rua L-12 
(esquina) e Rua I-14, fundos com a Rua 
L-27B, com dimensão de 10,00m (dez 
metros) de largura por 25,00m (vinte e 
cinco metros) de comprimento, 
totalizando uma área de 250,00m² 
(duzentos e cinquenta metros 

quadrados), conforme croqui anexo, 
emitido pela Secretaria Municipal de 
Habitação – SEHAB, parte integrante do 
presente Projeto de Lei. 

Art. 2º. A beneficiada, IGREJA 

PENTECOSTAL CATEDRAL DOS 
MILAGRES, pessoa jurídica inscrita no 
CNPJ sob o nº 16.754.730/0001-18, 
com sede provisória na Rua Pedro 
Moreira, nº 30, bairro Saudade II, CEP 
68.740-000, nesta cidade, receberá 
deste Município a referida área para 
construção de sua sede, que será 
utilizada para pregações, oficinas, 
conferências, realização de ações 
sociais e educativas, dentre outras. 

Parágrafo único. O não 
cumprimento do que determina o caput 
deste artigo, implica na revogação da 
presente lei, sem necessidade de ação 
judicial para o cancelamento desta 
doação. 

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

Palácio Maximino Porpino da Silva, 
ao 1º dia do mês de dezembro de 2014. 

Paulo Sérgio Rodrigues Titan 

Prefeito Municipal 

LEI COMPLEMENTAR Nº 011, DE 01/12/2014 
ALTERA E REGULAMENTA A LEI 

MUNICIPAL Nº 007, DE 04 DE MARÇO DE 

2008, QUE DISPÕE SOBRE O SIMPLES 

MUNICIPAL E REGULAMENTA 

DISPOSITIVOS DA LEI COMPLEMENTAR 

Nº 123, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006, E 

DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

CAPÍTULO I 

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

Art. 1º. Esta lei regulamenta o tratamento 

jurídico diferenciado, simplificado e favorecido 

assegurado ao Microempreendedor Individual, 

às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, 

doravante simplesmente denominados MEI, ME 

e EPP, em conformidade com o que dispõe os 

arts. 146, III, d, 170, IX, e 179 da Constituição 

Federal e a Lei Complementar nº 123, de 14 de 

dezembro de 2006, criando a Lei Geral 

Municipal da Microempresa e da Empresa de 

Pequeno Porte do Município de Castanhal, em 

especial ao que se refere: 

I – Aos benefícios fiscais dispensados às 

Micro e Pequenas empresas; 

II – À preferência nas aquisições de bens e 

serviços pelos órgãos públicos municipais; 

III – À inovação tecnológica e à educação 

empreendedora; 

IV – Ao associativismo e às regras de 

inclusão; 

V – Ao incentivo à geração de empregos; 

VI – Ao incentivo à formalização de 

empreendimentos; 

VII – À unicidade do processo de registro e 

legalização de empresários e pessoas jurídicas; 

VIII – À criação de um banco de dados com 

informações, orientações e instrumentos à 

disposição dos usuários; 

IX – À simplificação, racionalização e 

uniformização dos requisitos de segurança 

sanitária e controle ambiental, para os fins de 

registro, legalização e funcionamento de 

empresários e pessoas jurídicas, inclusive, com a 

definição de atividades de risco considerado 

alto; 

X – À regulamentação do parcelamento de 

débitos relativos ao Imposto Sobre Serviços de 

Qualquer Natureza – ISS. 

Parágrafo único. Aplica-se ao MEI todos os 

benefícios e prerrogativas previstas nesta Lei 

para ME e EPP. 

CAPÍTULO II 

DA DEFINIÇÃO DE ME, EPP E DO 

EMPREENDEDOR INDIVIDUAL 

Art. 2º. Para os efeitos desta lei, ficam 

adotados na íntegra os parâmetros de definição 

de MEI, ME, e EPP constantes do Capítulo II e 

do § 1º do artigo 18-A da Lei Complementar nº 

123, de 14 de dezembro de 2006, bem como as 

alterações feitas por Resoluções do Comitê 

Gestor Federal. 

CAPÍTULO III 

DO COMITÊ GESTOR MUNICIPAL DAS 

MICRO E PEQUENAS EMPRESAS 

Art. 3º. Fica criado o Comitê Gestor 

Municipal das Micro e Pequenas Empresas, ao 

qual caberá assessorar e auxiliar a 

Administração Municipal na implantação desta 

Lei, bem como gerir o tratamento diferenciado e 

favorecido ao MEI, às ME e EPP de que trata 

esta Lei, tendo como atividades específicas: 

I – Regulamentar mediante Resoluções a 

aplicação e observância desta lei; 

II – Coordenar a Sala do Empreendedor, que 

abrigará os Comitês criados para implantação da 

Lei; 

III – Gerenciar os subcomitês técnicos que 

atenderão as demandas específicas decorrentes 

dos capítulos da Lei; 

IV – Coordenar as parcerias necessárias ao 

desenvolvimento dos subcomitês técnicos que 

compõem a Sala do Empreendedor; 

V – Revisar os valores expressos em moeda 

nesta Lei. 

VI – Realizar estudos necessários à 

implantação da unicidade do processo de 

registro, legalização e baixa das MPE locais, 

devendo para tanto articular as competências da 

administração pública municipal com as dos 

demais órgãos de outras esferas públicas 

envolvidas na formalização empresarial, 

buscando, em conjunto, compatibilizar e integrar 

procedimentos, de modo a evitar a duplicidade 

de exigências e garantir a linearidade do 

processo, sob a perspectiva do usuário; 

VII – Assessorar a Administração Pública 

municipal a criar a Sala do Empreendedor; 

VIII – Trabalhar pela viabilização de 

atendimento consultivo a empresários e demais 

interessados em informações de natureza 

administrativa, mercadológica, gestão de pessoas 

e produção, preferencialmente na Casa do 

Empreendedor. 

§ 1º. O Comitê tem autonomia para definir 

sua forma de trabalho, devendo apenas garantir 

que ocorram reuniões ordinárias com 

convocação de todos os seus membros. 

Art. 4º. O Comitê Gestor Municipal das ME 

e EPP de que trata a presente Lei atuará junto ao 

Gabinete do Prefeito Municipal, e será 

constituído por 09 (nove) membros, com direito 

a voto, dos seguintes órgãos e instituições, 

indicados pelos mesmos: 

I – 03 (três) representantes da Administração 

Pública Municipal, sendo 01 (um) da Secretaria 

Municipal de Agricultura e Desenvolvimento 

Rural, 01 (um) um da Secretaria Municipal de 

Finanças, e 01 (um) da Secretaria Municipal de 

Indústria, Comércio e Serviços; 

II – 01 (um) representante da Câmara 

Municipal de Castanhal; 

II – 02 (dois) representantes da Associação 

Comercial do Município de Castanhal; 

III – 01 (um) representante de entidade 

representativa das Associações de Bairros do 

Município de Castanhal; 

IV – 01 (um) representante da Associação 

dos Contadores do Município de Castanhal. 

§ 1º. O Comitê Gestor Municipal das Micro 

e Pequenas Empresas será presidido pelo 

Secretário Municipal de Indústria, Comércio e 

Serviços de Castanhal. 

§ 2º. O Comitê Gestor Municipal das Micro 

e Pequenas Empresas promoverá, 

obrigatoriamente, uma Conferência anual, para a 

qual serão convocadas as entidades envolvidas 

no processo de geração de emprego e renda e 

qualificação profissional. 

§ 3º. O Comitê Gestor Municipal das Micro 

e Pequenas Empresas terá uma Secretaria 

Executiva, a qual competem as ações de cunho 

operacional demandadas pelo Conselho e o 

fornecimento de informações necessárias às suas 

deliberações. 

§ 4º. A Secretaria Executiva mencionada no 

parágrafo anterior será exercida por servidores 

indicados pela Presidência do Comitê Gestor. 

§ 5º. O Município, com recursos próprios 

e/ou em parceria com outras entidades públicas 

ou privadas, assegurará recursos suficientes para 

garantir a estrutura física e a de pessoal 
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necessária à implantação e ao funcionamento do 

Comitê Gestor Municipal das Micro e Pequenas 

Empresas e de sua Secretaria Executiva. 

§ 6º. A composição e funcionamento do 

Comitê Gestor Municipal da Micro e Pequena 

Empresa deverá ser regulamentado por meio de 

Decreto Municipal. 

Art. 5º. Os membros do Comitê Gestor 

Municipal das Micro e Pequenas Empresas serão 

indicados pelos órgãos ou entidades a que 

pertençam e nomeados por Portaria do Chefe do 

Executivo Municipal. 

§ 1º. Cada representante efetivo terá um 

suplente e mandato por um período de 02 (dois) 

anos, permitida uma única recondução. 

§ 2º. Os representantes das Secretarias 

Municipais, no caso de serem os próprios 

titulares, terão seus mandatos coincidentes com 

o período em que estiverem no exercício do 

cargo, podendo ser reconduzidos ao mandato 

pelo tempo em que estiverem à frente das 

mesmas; 

§ 3º. O suplente poderá participar das 

reuniões sem direito a voto, devendo exercê-lo, 

quando representar a categoria na ausência do 

titular efetivo. 

Art. 6º. Para as hipóteses não contempladas 

nesta Lei, serão aplicadas as diretrizes da Lei 

Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 

2006. 

CAPÍTULO IV 

DA INSCRIÇÃO, ALTERAÇÃO E BAIXA 

Art. 7º. O Município passará a utilizar o 

Cadastro Sincronizado Nacional, por meio de 

convênios firmados com a Secretaria da Receita 

Federal do Brasil e Junta Comercial do Estado. 

Parágrafo Único. A operacionalização e 

utilização do Cadastro Sincronizado Nacional 

estará condicionada aos ajustes técnicos e 

aparelhamento da Prefeitura, com relação aos 

equipamentos de informática e acesso à Internet 

necessários para iniciar os processos de 

formatação de sistemas e para a efetiva 

disponibilização para os beneficiários. 

Art. 8º. Os requisitos de segurança sanitária, 

metrologia, controle ambiental e prevenção 

contra incêndios de alçada do Município, para os 

fins de registro e legalização de empresários e 

pessoas jurídicas, deverão ser simplificados, 

racionalizados e uniformizados pelos órgãos 

envolvidos na abertura e fechamento de 

empresas, no âmbito de suas competências. 

Art. 9º. Exceto nos casos em que o grau de 

risco da atividade seja considerado alto, os 

Municípios emitirão Alvará de Funcionamento 

Provisório, que permitirá o início de operação do 

estabelecimento imediatamente após o ato de 

registro. 

Parágrafo único. Nos casos referidos no 

caput deste artigo, poderá o Município conceder 

Alvará de Funcionamento Provisório para o 

MEI, para ME e EPP: 

I – Instaladas em áreas desprovidas de 

regulação fundiária legal ou com 

regulamentação precária; ou  

II – Em residência do MEI ou do titular ou 

sócio da ME ou EPP, na hipótese em que a 

atividade não gere grande circulação de pessoas. 

Art. 10º. A Administração Pública 

municipal e seus órgãos e entidades municipais 

competentes definirão as atividades cujo grau de 

risco seja considerado alto e que exigirão 

vistoria prévia. 

Art. 11. O Alvará Provisório será declarado 

nulo se: 

I – Expedido com inobservância de preceitos 

legais e regulamentares; 

II – Ficar comprovada a falsidade ou 

inexatidão de qualquer declaração ou documento 

ou o descumprimento do termo de 

responsabilidade firmado. 

Parágrafo Único. Será pessoalmente 

responsável pelos danos causados à empresa, 

Município e terceiros os empresários que 

tiverem seu Alvará Provisório declarado nulo 

por se enquadrarem no item II do presente 

artigo. 

Art. 12 A presente lei não exime o 

contribuinte de promover a regularização perante 

os demais órgãos competentes, assim como nos 

órgãos fiscalizadores do exercício profissional. 

Art. 13. O processo de registro do MEI, de 

que trata o art. 18-A da Lei Complementar nº 

123/2006, deverá ter trâmite especial, opcional 

para o empreendedor na forma a ser disciplinada 

pelo Comitê para Gestão da Rede Nacional para 

a Simplificação do Registro e da Legalização de 

Empresas e Negócios. 

Art. 14. Ficam reduzidos a 0 (zero) os 

valores referentes a taxas, emolumentos e 

demais custos relativos à abertura, à inscrição, 

ao registro, ao alvará, à licença, ao cadastro e 

aos demais itens relativos ao processo de registro 

do MEI. 

Parágrafo único. A redução a que se refere o 

caput deste artigo é valida somente para o 

primeiro ano a contar da data de abertura e 

registro do MEI. 

Art. 15. O registro dos atos constitutivos, de 

suas alterações e extinções (baixas) referentes a 

empresários e pessoas jurídicas em qualquer 

órgão municipal envolvido no registro 

empresarial e na abertura da empresa, ocorrerá 

independentemente da regularidade de 

obrigações tributárias, previdenciárias ou 

trabalhistas, principais ou acessórias do 

empresário, da sociedade, dos sócios, dos 

administradores ou de empresas de que 

participem, sem prejuízo das responsabilidades 

do empresário, dos sócios ou dos 

administradores por tais obrigações, apuradas 

antes ou após o ato de extinção. 

§ 1º. A solicitação de baixa na hipótese 

prevista neste artigo importa responsabilidade 

solidária dos titulares, dos sócios e dos 

administradores do período de ocorrência dos 

respectivos fatos geradores.  

§ 2º. Para os efeitos deste artigo, considera-

se sem movimento a ME ou a EPP que não 

apresente mutação patrimonial e atividade 

operacional há mais de 12 (doze) meses. 

§ 3º. A baixa referida no § 1º deste artigo 

não impede que, posteriormente, sejam lançados 

ou cobrados impostos, contribuições e 

respectivas penalidades, decorrentes da simples 

falta de recolhimento ou da prática, comprovada 

e apurada em processo administrativo ou 

judicial, de outras irregularidades praticadas 

pelos MEI, pelas ME e EPP ou por seus sócios 

ou administradores. 

Art. 16. Fica vedada a instituição de 

qualquer tipo de exigência de natureza 

documental ou formal, restritiva ou 

condicionante, pelos órgãos envolvidos na 

abertura e fechamento de empresas que exceda o 

estrito limite dos requisitos pertinentes à 

essência do ato de registro, alteração ou baixa da 

empresa. 

CAPÍTULO V 

DA SALA DO EMPREENDEDOR 

Art. 17. A Administração Pública municipal 

poderá criar e colocar em funcionamento a Sala 

do Empreendedor. 

Parágrafo Único. A Sala do Empreendedor 

será vinculada à Secretaria Municipal de 

Indústria, Comércio e Serviços – SEMICS. 

Art. 18. A Sala do Empreendedor poderá 

ofertar os seguintes serviços: 

I – Concentrar o atendimento ao público no 

que se refere a todas as ações burocráticas 

necessárias à abertura, regularização e baixa no 

Município de empresários e empresas, inclusive 

as ações que envolvam órgãos de outras esferas 

públicas, de modo a evitar a duplicidade de 

exigências e garantir a linearidade e agilidade do 

processo na perspectiva do usuário; 

II – Disponibilizar todas as informações 

prévias necessárias ao empresário para que ele se 

certifique, antes de iniciar o processo de abertura 

da empresa, de que não haverá restrições 

relativas a sua escolha quanto ao tipo de 

negócio, local de funcionamento e razão social, 

bem como das exigências legais a serem 

cumpridas nas esferas municipal, estadual e 

federal, tanto para abertura quanto para o 

funcionamento e baixa da empresa; 

III – Disponibilizar referências ou prestar 

atendimento consultivo para empresários e 

demais interessados em informações de natureza 

administrativa, mercadológica, gestão de pessoas 

e produção; 

IV – Disponibilizar acervos físicos e 

eletrônicos sobre a gestão dos principais tipos de 

negócios instalados no Município; 

V – Disponibilizar informações atualizadas 

sobre captação de crédito pela MPE; 

VI – Oferecer infraestrutura adequada para 

todas as atividades descritas neste artigo, 

incluindo acesso à internet pelos usuários; 

VII – Disponibilizar as informações e meios 

necessários para facilitar o acesso das MPE 

locais aos processos licitatórios de compras 

públicas no âmbito municipal, estadual e federal. 

Parágrafo Único. Para o disposto nesse 

artigo, a Administração Pública municipal 

poderá se valer de convênios com outros órgãos 

públicos e instituições de representação e apoio 

às MPE. 

CAPÍTULO VI 

DOS TRIBUTOS E DAS CONTRIBUIÇÕES 

Art. 19. O recolhimento do Imposto sobre 

Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN das 

empresas optantes pelo Regime Especial 

Unificado de Arrecadação de Tributos e 

Contribuições devidos pelas ME e EPP (Simples 

Nacional) passa a ser feito como dispõe a Lei 

Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 

2006. 

CAPÍTULO VII 

DO ACESSO AOS MERCADOS 

Art. 20. Nas contratações da Administração 

Pública municipal deverá ser concedido 

tratamento diferenciado e simplificado para as 

MPE objetivando a promoção do 

desenvolvimento econômico e social no âmbito 
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municipal e regional, a ampliação da eficiência 

das políticas públicas e o incentivo à inovação 

tecnológica. 

Art. 21. Para a ampliação da participação 

das MPE nas licitações públicas, a 

Administração Pública municipal deverá atuar 

de forma proativa no convite às MPE locais e 

regionais para participarem dos processos de 

licitação. 

Art. 22. As ME e EPP, por ocasião da 

participação em certames licitatórios, deverão 

apresentar toda a documentação exigida para 

efeito de comprovação de regularidade fiscal, 

mesmo que esta apresente alguma restrição. 

§ 1º. Havendo alguma restrição na 

comprovação da regularidade fiscal, será 

assegurado o prazo de 02 (dois) dias úteis, cujo 

termo inicial corresponderá ao momento em que 

o proponente for declarado o vencedor do 

certame, prorrogáveis por igual período, a 

critério da Administração Pública, para a 

regularização da documentação, pagamento ou 

parcelamento do débito, e emissão de eventuais 

certidões negativas ou positivas com efeito de 

certidão negativa. 

§ 2º. A não regularização da documentação 

no prazo previsto no § 1º deste artigo implicará 

na decadência do direito à contratação, sendo 

facultado à Administração convocar os licitantes 

remanescentes, na ordem de classificação, para a 

assinatura do contrato, ou revogar a licitação. 

Art. 23. Nas licitações será assegurado, 

como critério de desempate, preferência de 

contratação para as ME e EPP. 

§ 1º. Entende-se por empate aquelas 

situações em que as propostas apresentadas pelas 

ME e EPP sejam iguais ou até 10% (dez por 

cento) superiores à proposta mais bem 

classificada. 

§ 2º. Na modalidade de Pregão, o intervalo 

percentual estabelecido no § 1º deste artigo será 

de até 5% (cinco por cento) superior ao melhor 

preço e/ou menor lance. 

Art. 24. Ocorrendo o empate citado nos §§ 

1º e 2º do art. 24, o procedimento será o 

seguinte: 

I – A ME ou EPP mais bem classificada 

poderá apresentar proposta de preço inferior 

àquela considerada vencedora do certame, 

situação em que será adjudicado em seu favor o 

objeto licitado;  

II – Não ocorrendo a contratação da ME ou 

EPP, na forma do inciso I do caput deste artigo, 

serão convocadas as remanescentes que 

porventura se enquadrem na hipótese dos §§ 1º e 

2º do art. 24 desta Lei, na ordem classificatória, 

para o exercício do mesmo direito; 

III – No caso de equivalência dos valores 

apresentados pelas ME e EPP que se encontrem 

nos intervalos estabelecidos nos §§ 1º e 2º do 

artigo 24 desta Lei, será realizado sorteio entre 

elas para que se identifique aquela que primeiro 

poderá apresentar melhor oferta. 

§ 1º. Na hipótese da não contratação nos 

termos previstos no caput deste artigo, o objeto 

licitado será adjudicado em favor da proposta 

originalmente vencedora do certame. 

§ 2º. O disposto neste artigo somente se 

aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver 

sido apresentada por ME ou EPP; 

§ 3º. No caso de Pregão, a ME ou EPP mais 

bem classificada será convocada para apresentar 

nova proposta no prazo máximo de 5 (cinco) 

minutos após o encerramento dos lances, sob 

pena de preclusão. 

Art. 25. Para o cumprimento do disposto no 

artigo 21 desta lei, a Administração Pública 

Municipal deverá realizar processo licitatório: 

I – Em que seja exigida dos licitantes a 

subcontratação de ME ou de EPP, desde que o 

percentual máximo do objeto a ser subcontratado 

não exceda a 30% (trinta por cento) do total 

licitado; 

II – Em que se estabeleça cota de até 25% 

(vinte e cinco por cento) do objeto para a 

contratação de ME e EPP, em certames para a 

aquisição de bens e serviços de natureza 

divisível. 

§ 1º. O valor licitado por meio do disposto 

neste artigo não poderá exceder a 25% (vinte e 

cinco por cento) do total licitado em cada ano 

civil. 

§ 2º. Na hipótese do inciso II do caput deste 

artigo, os empenhos e pagamentos do órgão ou 

entidade da Administração Pública municipal 

poderão ser destinados diretamente às ME e EPP 

subcontratadas. 

Art. 26. Não se aplica o disposto no artigo 

26 desta lei quando: 

I – Os critérios de tratamento diferenciado e 

simplificado para as ME e EPP não forem 

expressamente previstos no instrumento 

convocatório; 

II – Não houver um mínimo de 03 (três) 

fornecedores competitivos enquadrados como 

ME ou EPP sediados local ou regionalmente e 

capazes de cumprir as exigências estabelecidas 

no instrumento convocatório; 

III – O tratamento diferenciado e 

simplificado para as ME e EPP não for vantajoso 

para a Administração Pública ou representar 

prejuízo ao conjunto ou complexo do objeto a 

ser contratado; 

IV – A licitação for dispensável ou 

inexigível, nos termos dos arts. 24 e 25 da Lei nº 

8.666, de 21 de junho de 1993. 

Art. 27. Nos empenhos e pagamentos do 

órgão ou entidade da Administração Pública 

municipal deverá ser dada prioridade às MPE. 

CAPÍTULO VIII 

DA SIMPLIFICAÇÃO DAS RELAÇÕES DE 

TRABALHO 

Art. 28. As ME e as EPP serão estimuladas 

pela Administração Pública municipal a formar 

consórcios para acesso a serviços especializados 

em segurança e medicina do trabalho. 

Art. 29. A Administração Pública municipal 

deverá atuar de forma proativa no sentido de 

informar a todas MPE instaladas no Município e 

seus trabalhadores sobre as simplificações das 

relações de trabalho concedidas pela Lei 

Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 

2006, bem como sobre suas obrigações, em 

especial as que envolvem a segurança e a saúde 

do trabalhador, podendo se valer de parcerias 

com toda e qualquer instituição, de qualquer 

natureza, que tenha contato permanente com 

empresários e trabalhadores do setor privado. 

CAPÍTULO IX 

DA FISCALIZAÇÃO ORIENTADORA 
Art. 30. A fiscalização, no que se refere aos 

aspectos tributários, trabalhistas, metrológicos, 

sanitários, ambientais e de segurança das ME e 

EPP, deverá ter natureza prioritariamente 

orientadora, quando a atividade ou situação, por 

sua natureza, comportar grau de risco compatível 

com esse procedimento. 

§ 1º. Será observado o critério de dupla 

visita para lavratura de autos de infração, salvo 

na ocorrência de falta de registro de empregado 

ou anotação da Carteira de Trabalho e 

Previdência Social – CTPS, ou, ainda, 

reincidência, fraude, resistência ou embaraço à 

fiscalização. 

§ 2º. O disposto deste artigo não se aplica às 

atividades classificadas como de risco alto. 

§ 3º. O disposto neste artigo não se aplica ao 

processo administrativo fiscal relativo a tributos. 

§ 4º. Nas visitas de fiscais poderão ser 

lavrados, se necessários, termos de ajustamento 

de conduta. 

CAPÍTULO X 

DO ASSOCIATIVISMO 

Art. 31. As MPE optantes pelo Simples 

Nacional poderão realizar negócios de compra e 

venda de bens e serviços para a Administração 

Pública municipal por meio de sociedade de 

propósito específico, nos termos e condições 

estabelecidos pelo Poder Executivo Federal. 

§ 1º. A sociedade de propósito específico de 

que trata o caput deste artigo será composta 

exclusivamente por ME e EPP; 

§ 2º. A sociedade de propósito específico 

referida no caput deste artigo destinar-se-á ao 

aumento de competitividade das MPE e a sua 

inserção em novos mercados internos e externos, 

por meio de ganhos de escala, redução de custos, 

gestão estratégica, capacitação, acesso ao crédito 

e a novas tecnologias. 

Art. 32. A Administração Pública municipal 

poderá incentivar e apoiar a formação e o 

desenvolvimento, na forma da legislação 

vigente, de associações e cooperativas, podendo 

para tal: 

I – Disponibilizar na Sala do Empreendedor 

acervo técnico sobre o tema e referências de 

como obter assessoria; 

II – Ceder infraestrutura para os grupos em 

processo de formação; 

III – Ceder em caráter temporário bens 

móveis e imóveis do Município até que os 

projetos atinjam a autossustentabilidade. 

Art. 33. A Administração Pública municipal 

favorecerá a formação na sociedade local da 

cultura empreendedora, por meio da inclusão na 

grade curricular ou extracurricular das escolas 

municipais as disciplinas da área de 

empreendedorismo, associativismo, 

cooperativismo e afins. 

CAPÍTULO XI 

DO ESTÍMULO AO CRÉDITO E À 

CAPITALIZAÇÃO 

Art. 34. A Administração Pública municipal 

proporá, sempre que necessário, medidas no 

sentido de melhorar o acesso das ME e EPP aos 

mercados de crédito e de capitais, objetivando a 

redução do custo de transação, a elevação da 

eficiência, o incentivo ao ambiente concorrencial 

e a qualidade do conjunto informacional, em 

especial o acesso e portabilidade das 

informações cadastrais relativas ao crédito. 

Art. 35. A Administração Pública municipal, 

para estímulo ao crédito e à capitalização dos 

empreendedores e das MPE, fica autorizada a 

reservar em seu orçamento anual um percentual 

a ser utilizado para apoiar programas de crédito 
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e/ou garantias, isolados ou suplementarmente 

aos programas instituídos pelo governo do 

Estado ou da União, respeitada a legislação 

pertinente. 

Art. 36. A Administração Pública municipal 

incentivará: 

I – A criação de instituições como 

cooperativas de crédito, sociedades de crédito ao 

empreendedor e Organizações da Sociedade 

Civil de Interesse Público – OSCIP – com foco 

no microcrédito e nas operações com MPE; 

II – A criação e o funcionamento de 

estruturas legais com foco na garantia de crédito, 

com atuação no Município ou região, para as 

MPE sediadas no Município. 

CAPÍTULO XII 

DO ESTÍMULO À INOVAÇÃO 

Art. 37. A Administração Pública municipal 

fica autorizada a conceder os seguintes 

benefícios com o objetivo de estimular e apoiar a 

instalação no Município de MPE, condomínios 

de MPE e empresas incubadas que sejam de base 

tecnológica conforme os parâmetros definidos 

pelo Ministério da Ciência e Tecnologia – MCT 

– ou apenas de caráter inovador ou estratégico 

para o Município: 

I – Isenção do Imposto Sobre a Propriedade 

Territorial e Urbana – IPTU – pelo prazo de até 

15 (quinze) anos incidentes sobre a construção 

ou acréscimo realizados no imóvel, inclusive 

quando se tratar de imóveis locados, desde que 

esteja previsto no contrato de locação que o 

recolhimento do referido imposto é ônus do 

locatário; 

II – Isenção por até 15 (quinze) anos de 

todas as taxas municipais, atuais ou que venham 

a ser criadas. 

§ 1º. Entende-se por condomínio 

empresarial, para efeito desta lei, a edificação ou 

conjunto de edificações destinadas à atividade 

industrial ou de prestação de serviços ou 

comercial, na forma da lei. 

§ 2º. Entende-se por empresa incubada 

aquela estabelecida fisicamente em incubadoras 

de empresas com constituição jurídica e fiscal 

própria. 

Art. 38. A Administração Pública municipal 

fica autorizada a incentivar, apoiar e criar, de 

forma isolada ou em parceria com outras 

instituições públicas ou privadas, os seguintes 

instrumentos de apoio à inovação tecnológica: 

I - O Fundo Municipal de Inovação 

Tecnológica da Micro e Pequena Empresa – 

FMIT/MPE – com o objetivo de fomentar a 

inovação tecnológica nas MPE locais; 

II - Incubadoras de empresas de base 

tecnológica com o objetivo de incentivar e 

apoiar a criação, no Município, de empresas de 

base tecnológica; 

III – Parques Tecnológicos com o objetivo 

de incentivar e apoiar a criação e a instalação, no 

Município, de empresas de base tecnológica. 

Art. 39. Os órgãos e entidades integrantes da 

Administração Pública municipal, existentes ou 

que venham a ser criados, que não tenham foco 

exclusivo em MPE, atuantes diretamente ou 

através de terceiros em pesquisa, 

desenvolvimento ou capacitação tecnológica, 

terão por meta efetivar suas aplicações 

orçamentárias no percentual mínimo de até 20% 

(vinte por cento) em programas e projetos de 

apoio às MPE. 

Art. 40. A Administração Pública municipal 

fica autorizada a promover parcerias e firmar 

convênios com órgãos públicos com foco no 

agronegócio, entidades de pesquisa e assistência 

técnica rural e instituições afins, com o objetivo 

de melhorar a produtividade e a qualidade 

produtiva dos pequenos e empreendimentos 

rurais. 

CAPÍTULO XIII 

DAS REGRAS CIVIS E EMPRESARIAIS 

Art. 41. A Administração Pública municipal 

vai monitorar em caráter permanente a fiel 

observância pelos cartórios locais dos benefícios 

legais de tratamento diferenciado concedidos à 

MPE pela Lei Complementar nº 123, de 14 de 

dezembro de 2006. 

Parágrafo Único. No caso de identificado o 

não atendimento pelas instituições referidas no 

caput deste artigo ao disposto pelo mesmo, a 

Administração Pública municipal deverá 

questionar e discutir formalmente com a 

instituição as razões do não atendimento e 

conduzir suas ações no sentido de conseguir da 

instituição em questão o restabelecimento da 

oferta do serviço o mais breve possível. 

CAPÍTULO XIV 

DO ACESSO À JUSTIÇA 

Art. 42. A Administração Pública municipal 

deverá empreender esforços no sentido de 

viabilizar o acesso das MPE locais aos juizados 

especiais, respeitados os impedimentos legais e a 

incapacidade institucional. 

Art. 43. A Administração Pública municipal 

deverá realizar permanentes esforços no sentido 

de garantir às MPE locais acesso ao sistema de 

conciliação prévia, mediação e arbitragem, 

podendo para tal se valer de convênio com 

entidades de representação empresarial de 

notória atuação local, com o poder judiciário 

estadual e federal ou com a Ordem dos 

Advogados do Brasil – OAB. 

CAPÍTULO XV 

DO APOIO E DA REPRESENTAÇÃO 

Art. 44. Para o cumprimento do disposto 

nesta lei, bem como para desenvolver e 

acompanhar políticas públicas voltadas às MPE, 

a Administração Pública municipal deverá 

incentivar e apoiar a criação de Fóruns com a 

participação dos órgãos públicos competentes e 

das entidades vinculadas ao setor, incluindo a 

participação dos mesmos em Fóruns regionais. 

Art. 45. A Administração Pública Municipal 

fica autorizada a promover parcerias com 

instituições públicas e privadas para o 

desenvolvimento de projetos que tenham por 

objetivo valorizar o papel do empreendedor, 

disseminar a cultura empreendedora e despertar 

vocações empresariais, como: 

I – Ações de caráter curricular ou 

extracurricular, situadas na esfera do sistema de 

educação formal e voltadas a alunos do ensino 

fundamental, médio ou superior, de escolas 

públicas e privadas; 

II – Ações educativas que se realizem fora 

do sistema de educação formal. 

CAPÍTULO XVI 

DO AGENTE DE DESENVOLVIMENTO 

Art. 46. Caberá ao Poder Público Municipal 

designar Agente de Desenvolvimento para a 

efetivação do disposto nesta Lei Complementar, 

observadas as especificidades locais. 

§ 1º. A função de Agente de 

Desenvolvimento caracteriza-se pelo exercício 

de articulação das ações públicas para a 

promoção do desenvolvimento local e territorial, 

mediante ações locais ou comunitárias, 

individuais ou coletivas, que visem ao 

cumprimento das disposições e diretrizes 

contidas nesta Lei Complementar, sob 

supervisão do órgão gestor local responsável 

pelas políticas de desenvolvimento. 

§ 2º. O Agente de Desenvolvimento deverá 

preencher os seguintes requisitos:  

I – Residir na área da comunidade em que 

atuar;  

II – Haver concluído, com aproveitamento, 

curso de qualificação básica para a formação de 

Agente de Desenvolvimento; e 

III – Haver concluído o ensino fundamental. 

§ 3º. A Secretaria da Micro e Pequena 

Empresa da Presidência da República, 

juntamente com as entidades municipalistas e de 

apoio e representação empresarial, prestarão 

suporte aos referidos agentes na forma de 

capacitação, estudos e pesquisas, publicações, 

promoção de intercâmbio de informações e 

experiências.  

CAPÍTULO XVII 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E 

TRANSITÓRIAS 

Art. 47. Esta lei entra em vigor na data de 

sua publicação, revogadas as demais disposições 

em contrário. 

Palácio Maximino Porpino da Silva, ao 1º 

dia do mês de dezembro de 2014. 

Paulo Sérgio Rodrigues Titan 

Prefeito Municipal de Castanhal 

 
PORTARIA Nº 34/2014-GMC, DE 04/12/2014 

O COMANDO DA GUARDA 
MUNICIPAL DE CASTANHAL, 
NO USO DE SUAS 
ATRIBUIÇÕES. 

Considerando o Decreto nº 042, de 
09/09/14, em que versa sobre a 

regulamentação da jornada de trabalho. 
E, considerando o Artigo 7º, 

parágrafo 2º do referido Decreto. 

DETERMINO: 
Art.1º- Que a partir do dia 

12/12/2014, os Guardas pertencentes 
aos Postos de Saúde, Escolas 
Municipais, CRAS, deverão permanecer 
em seus respectivos postos de serviço, 
não devendo se ausentar nas 2 (duas) 
horas de intervalo, de segunda a sexta-
feira, em virtude de extrema 
necessidade. 

Art.2º - Publique-se e cumpra-se. 
GABINETE DO COMANDANTE DA 

GUARDA MUNICIPAL DE CASTANHAL, 
aos quatro dias do mês de dezembro do 

ano de dois mil e catorze. 

EDSON MARQUES DA SILVA 
Comandante da Guarda Municipal de Castanhal 

 


