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TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E 
ADJUDICAÇÃO 

Por este termo homologo e adjudico a Licitação na 
modalidade Convite nº 007/2015, cujo processo foi 
vencedora a Firma INTERTON COMÉRCIO LTDA - 
EPP. Conforme Parecer constante em Ata da 
Comissão Permanente de Licitação, designada pela 
Portaria nº 3.194/14, de 19 de Dezembro de 2014. 
Castanhal (Pa), 26 de Fevereiro de 2015. 
PAULO SÉRGIO RODRIGUES TITAN 
PREFEITO MUNICIPAL 

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E 
ADJUDICAÇÃO 

Por este termo homologo e adjudico a Licitação na 
modalidade Convite nº 008/2015, cujo processo foi 
vencedora a Firma T. C. GALVÃO - ME. Conforme 
Parecer constante em Ata da Comissão Permanente 
de Licitação, designada pela Portaria nº 3.194/14, de 
19 de Dezembro de 2014. 
Castanhal (Pa), 27 de Fevereiro de 2015. 
PAULO SÉRGIO RODRIGUES TITAN 
PREFEITO MUNICIPAL 

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E 
ADJUDICAÇÃO 

Por este termo homologo e adjudico a Licitação na 
modalidade Convite nº 009/2015, cujo processo foi 
vencedora a Firma METALÚRGICA PARÁ - ME. 
Conforme Parecer constante em Ata da Comissão 
Permanente de Licitação, designada pela Portaria nº 
3.194/14, de 19 de Dezembro de 2014. 
Castanhal (Pa), 05 de Março de 2015. 
PAULO SÉRGIO RODRIGUES TITAN 
PREFEITO MUNICIPAL 

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E 
ADJUDICAÇÃO 

Por este termo homologo e adjudico a Licitação na 
modalidade Convite nº 012/2015, cujo processo foi 
vencedora a Firma ELETROPIMBÔ MATERIAIS DE 
CONSTRUÇÃO LTDA. Conforme Parecer constante 
em Ata da Comissão Permanente de Licitação, 
designada pela Portaria nº 3.194/14, de 19 de 
Dezembro de 2014. 
Castanhal (Pa), 10 de Março de 2015. 
PAULO SÉRGIO RODRIGUES TITAN 
PREFEITO MUNICIPAL 

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E 
ADJUDICAÇÃO 

Por este termo homologo e adjudico a Licitação na 
modalidade Convite nº 013/2015, cujo processo foi 
vencedora a Firma J. MACHADO PNEUS - EPP. 
Conforme Parecer constante em Ata da Comissão 
Permanente de Licitação, designada pela Portaria nº 
3.194/14, de 19 de Dezembro de 2014. 
Castanhal (Pa), 11 de Março de 2015. 
PAULO SÉRGIO RODRIGUES TITAN 
PREFEITO MUNICIPAL 

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E 
ADJUDICAÇÃO 

Por este termo homologo e adjudico a Licitação na 
modalidade Convite nº 014/2015, cujo processo foi 
vencedora a Firma J. OBERTO MATOS MACHADO - 
MEI. Conforme Parecer constante em Ata da 
Comissão Permanente de Licitação, designada pela 
Portaria nº 3.194/14, de 19 de Dezembro de 2014. 
Castanhal (Pa), 12 de Março de 2015. 

PAULO SÉRGIO RODRIGUES TITAN 
PREFEITO MUNICIPAL 

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E 
ADJUDICAÇÃO 

Por este termo homologo e adjudico a Licitação na 
modalidade Convite nº 015/2015, cujo processo foi 
vencedora a Firma SEGLINE DISTRIBUIDORA 
EIRELI - ME. Conforme Parecer constante em Ata da 
Comissão Permanente de Licitação, designada pela 
Portaria nº 3.194/14, de 19 de Dezembro de 2014. 
Castanhal (Pa), 16 de Março de 2015. 
PAULO SÉRGIO RODRIGUES TITAN 
PREFEITO MUNICIPAL 

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E 
ADJUDICAÇÃO 

Por este termo homologo e adjudico a Licitação na 
modalidade Convite nº 016/2015, cujo processo foi 
vencedora a Firma MASERGEL – M. D. OLIVEIRA 
COMÉRCIO E HIDRÁULICA EIRELI - ME. Conforme 
Parecer constante em Ata da Comissão Permanente 
de Licitação, designada pela Portaria nº 3.194/14, de 
19 de Dezembro de 2014. 
Castanhal (Pa), 23 de Março de 2015. 
PAULO SÉRGIO RODRIGUES TITAN 
PREFEITO MUNICIPAL 

EXTRATO DE CONTRATO Nº 001/15 
CONVITE Nº 008/2015 

Contratante: Prefeitura Municipal de Castanhal. 
Contratado: T. C. GALVÃO - ME. CNPJ Contratado: 
18.631.854/0001-31. Objeto: Serviços de reforma e 
reparos das Escolas da Rede Municipal de Ensino, 
deste Município de Castanhal/Pa. Fonte de Recurso: 
06.0612.12.368.0015.1021.4.4.90.51.00.023800 . 
Valor Total: R$ 88.119,00 (Oitenta e oito mil cento e 
dezenove reais).  

EXTRATO DE CONTRATO 
ADMINISTRATIVO 

Contratante: Prefeitura Municipal de Castanhal. 
Contratado: Associação Paraense de Qualificação 
Profissional - ASPAQ. CNPJ Contratado: 
09.615.271/0001-26. Objeto: Contratação de 
Associação especializada para viabilizar a execução 
do Programa Projovem Urbano, coordenado pela 
Secretaria Municipal de Educação de Castanhal/Pa.  
Vigência: 19 (dezenove) meses a contar da data de 
assinatura do contrato. Valor Total: R$ 629.999,88 
(seiscentos e vinte e nove mil novecentos e noventa e 
nove reais e oitenta e oito centavos). 
Fundamentação: art. 4º da Lei 11.692/2008. Paulo 
Sérgio Rodrigues Titan. 

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE 
PREÇOS 

Ata De Registro De Preços Nº 012/2015 - Pregão 
Presencial SRP nº 009/2015. Valor Total: R$ 
3.900.000,00 (Três milhões e novecentos mil reais). 
Vigência: 12 meses, a contar da publicação no Diário 
Oficial do Município. Objeto: Fornecimento de 
emulsão asfáltica do tipo concreto betuminoso 
usinado à quente, destinado a pavimentação e 
recuperação de vias públicas  deste Município de 
Castanhal/Pa. Contratado: H. B. F. DO 
NASCIMENTO & CIA LTDA - ME. 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 Nº 009/2015 

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 009/2015-PMC, destinado à 
contratação de empresa especializada para 
fornecimento de massa asfáltica, do tipo concreto 
Betuminoso usinado à quente, para pavimentação e 
recuperação de vias Públicas deste Município  de 
Castanhal-Para, por um período de 12(doze) meses 
resolve HOMOLOGAR: 
O Item 01, à empresa H.B.F. DO NASCIMENTO & 
CIA LTDA-ME 
À Comissão de Licitação, para convocar a empresa 
vencedora 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, 07 de Abril de 2015. 
PAULO SÉRGIO RODRIGUES TITAN 
PREFEITO MUNICIPAL 

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE 
PREÇOS 

Ata De Registro De Preços Nº 013/2015 - Pregão 
Presencial SRP nº 010/2015. Valor Total: R$ 
68.750,50 (Sessenta e oito mil setecentos e 
cinquenta reais e cinquenta centavos). Vigência: 12 
meses, a contar da publicação no Diário Oficial do 
Município. Objeto: Fornecimento de enxoval para 
bebês, destinado a atender as necessidades da 
Secretaria Municipal de Assistência Social deste 
Município de Castanhal/Pa. Contratado: R. C. DA 
SILVA – EIRELI – ME. 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 Nº 010/2015 

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 010/2015-PMC, destinado à 
contratação de empresa  especializada para 
fornecimento de enxoval para bebês destinado a 
atender as necessidades da Secretária Municipal de 
Assistência Social, deste Município  de Castanhal-
Para, por um período de 12(doze) meses resolve 
HOMOLOGAR: 
Os itens 01, 02, 04, 05, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 14, 16, 
18, 19, 20, 22, 24, 25, 26 e 27 à empresa R. C. DA 
SILVA – EIRELI – ME 
Os itens 03, 06, 13, 17, 21, 28 e 29 à empresa C.C. 
COMERCIAL LTDA - ME 
À Comissão de Licitação, para convocar a empresa 
vencedora 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, 07 de Abril de 2015. 
PAULO SÉRGIO RODRIGUES TITAN 
PREFEITO MUNICIPAL 
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EXTRATO DE DISPENSA DE 
LICITAÇÃO Nº 001/2015 

Dispensa de Licitação nº 001/2015. Objeto: locação 
de imóvel. Fundamento legal: art. 24, inciso X da Lei 
nº 8.666/93. Justificativa: atender aos interesses da 
Administração Municipal para o funcionamento da 
Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito – 
SEMUTRAN. Contratada: Damião Menezes de 
Barros. CPF: 140.341.401-78. Ratificação em: 
06/04/2015. Valor Total: R$ 24.409,08 (Vinte e quatro 
mil quatrocentos e nove reais e oito centavos). Paulo 
Sérgio Rodrigues Titan. Prefeito Municipal. 

TERMO DE RECONHECIMENTO E 
RATIFICAÇÃO  

Por este termo, reconheço e ratifico o ato 
de dispensa de licitação, decorrente do processo n.º 
001/2015, cujo objeto consiste na locação de imóvel 
de propriedade do Sr. DAMIÃO MENEZES DE 
BARROS, cujo valor contratual total é de R$ 
24.409,08 (Vinte e quatro mil quatrocentos e nove 
reais e oito centavos), nos termos do art. 24, X da Lei 
nº 8.666/93 e conforme Parecer Jurídico constante 
deste processo. 
Castanhal (Pa), 06 de Abril de 2015 
PAULO SÉRGIO RODRIGUES TITAN 
Prefeito Municipal  

EXTRATO DE CONTRATO Nº 004/2015 
PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 

002/2015  
 CREDENCIAMENTO Nº 002/2015 

Credenciante: Prefeitura Municipal de Castanhal - 
Fundo Municipal de Saúde. Credenciada: CLÍNICA 
DE NEFROLOGIA DE CASTANHAL LTDA-ME. CNPJ 
Contratado: 10.014.927/000134. Objeto: execução de 
serviços referentes a Procedimentos de Hemodiálise 
da Tabela Unificada do Sistema Único de Saúde, 
conforme especificações contidas no Processo de 
Inexigibilidade nº 002/2015. Vigência: 20/02/2015 a 
20/02/2016. Valor Total: R$ 5.442.529,32 (cinco 
milhões quatrocentos e quarenta e dois mil 
quinhentos e vinte e nove reais e trinta e dois 
centavos). Maria Alice Leal. Secretária Municipal de 
Saúde.  

TERMO DE RECONHECIMENTO E 
RATIFICAÇÃO  

Por este termo, reconheço e ratifico o ato de 
inexigibilidade de licitação, decorrente do processo de 
credenciamento nº 002/2015, cujo objeto consiste na 
execução de serviços referentes a Procedimentos de 
Hemodiálise da Tabela Unificada do Sistema Único 
de Saúde, à CLÍNICA DE NEFROLOGIA DE 
CASTANHAL LTDA-ME, nos termos do art. 25, caput 
da Lei nº 8.666/93 e conforme Parecer Jurídico 
constante deste processo. Castanhal (Pa), 20 de 
Fevereiro de 2015. 
PAULO SÉRGIO RODRIGUES TITAN 
Prefeito Municipal   
MARIA ALICE LEAL 
Secretária Municipal de Saúde 

EXTRATO DE CONTRATO Nº 005/2015 
PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 

002/2015  
 CREDENCIAMENTO Nº 002/2015 

Credenciante: Prefeitura Municipal de Castanhal - 
Fundo Municipal de Saúde. Credenciada: O. F. R. 
SERVIÇOS EM SAÚDE S/S LTDA. CNPJ 
Contratado: 17.853.238/0001-62. Objeto: execução 
de serviços referentes Procedimentos e consultas de 
dermatologia da Tabela Unificada do Sistema Único 
de Saúde, conforme especificações contidas no 
Processo de Inexigibilidade nº 002/2015. Vigência: 
20/02/2015 a 20/02/2016. Valor Total: R$ 117.000,00 
(cento e dezessete mil reais). Maria Alice Leal. 
Secretária Municipal de Saúde.  

TERMO DE RECONHECIMENTO E 
RATIFICAÇÃO  

Por este termo, reconheço e ratifico o ato 
de inexigibilidade de licitação, decorrente do processo 
de credenciamento nº 002/2015, cujo objeto consiste 
na execução de serviços referentes a Procedimentos 
e consultas de dermatologia da Tabela Unificada do 
Sistema Único de Saúde, a O. F. R. SERVIÇOS EM 
SAÚDE S/S LTDA nos termos do art. 25, caput da 
Lei nº 8.666/93 e conforme Parecer Jurídico 
constante deste processo. Castanhal (Pa), 20 de 
Fevereiro de 2015. 
PAULO SÉRGIO RODRIGUES TITAN 
Prefeito Municipal 
MARIA ALICE LEAL 
Secretária Municipal de Saúde 

EXTRATO DE CONTRATO Nº 007/2015 
PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 

002/2015  
 CREDENCIAMENTO Nº 002/2015 

Credenciante: Prefeitura Municipal de Castanhal - 
Fundo Municipal de Saúde. Credenciada: PALHETA 
PEZZIN LTDA ME. CNPJ Contratado: 
04.000.663/0001-67. Objeto: Consulta em 
Otorrinolaringologia, Remoção de Cerúmen de 
C.A.E., Retirada de corpo estranho de C.A.E., 
Drenagem de furúnculo de C.A.E., Laringoscópio 
Direta, exame de Videolaringoscopia (com uso de 
equipamento), Imitanciometria, Estudo de emissões 
otoacústicas transientes e produto de distorção, 
Potencial evocado auditivo de tronco encefálico da 
Tabela Unificada do Sistema Único de Saúde, 
conforme especificações contidas no Processo de 
Inexigibilidade nº 002/2015. Vigência: 26/02/2015 a 
26/02/2016. Valor Total: R$ 289.431,60 (duzentos e 
oitenta e nove mil quatrocentos e trinta e um reais e 
sessenta centavos). Maria Alice Leal. Secretária 
Municipal de Saúde.  

TERMO DE RECONHECIMENTO E 
RATIFICAÇÃO  

Por este termo, reconheço e ratifico o ato 
de inexigibilidade de licitação, decorrente do processo 
de credenciamento nº 002/2015, cujo objeto consiste 
no Procedimento de Consulta em 
Otorrinolaringologia, Remoção de Cerúmen de 
C.A.E., Retirada de corpo estranho de C.A.E., 
Drenagem de furúnculo de C.A.E., Laringoscópio 
Direta, exame de Videolaringoscopia (com uso de 
equipamento), Imitanciometria, Estudo de emissões 
otoacústicas transientes e produto de distorção, 
Potencial evocado auditivo de tronco encefálico da 
Tabela Unificada do Sistema Único de Saúde  à 
PALHETA PEZZIN LTDA ME , nos termos do art. 25, 
caput da Lei nº 8.666/93 e conforme Parecer Jurídico 
constante deste processo. Castanhal (Pa), 26 de 
Fevereiro de 2015. 
PAULO SÉRGIO RODRIGUES TITAN 
Prefeito Municipal 

MARIA ALICE LEAL 
Secretária Municipal de Saúde 

EXTRATO DE CONTRATO Nº 008/2015 
PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 

002/2015  
 CREDENCIAMENTO Nº 002/2015 

Credenciante: Prefeitura Municipal de Castanhal 

- Fundo Municipal de Saúde. Credenciada: 

NORTE DIAGNOSTICOS LTDA EPP. CNPJ 

Contratado: 11.086.742/0001-06. Objeto: 

Biópsia da Próstata, Procedimentos Cirúrgicos, 

Consultas Médicas em Atenção Especializadas, 

Ultrassonografias Gerais, procedimentos 

cirúrgicos, da Tabela Unificada do Sistema 

Único de Saúde, conforme especificações 

contidas no Processo de Inexigibilidade nº 

002/2015. Vigência: 26/02/2015 a 26/02/2016. 

Valor Total: R$ 240.058,56 (duzentos e quarenta 

mil cinquenta e oito reais e cinquenta e seis 

centavos).). Maria Alice Leal. Secretária 

Municipal de Saúde.  

TERMO DE RECONHECIMENTO E 
RATIFICAÇÃO  

Por este termo, reconheço e ratifico o ato de 

inexigibilidade de licitação, decorrente do 

processo de credenciamento nº 002/2015, cujo 

objeto consiste nos Procedimentos de Biópsia da 

Próstata, Procedimentos Cirúrgicos, Consultas 

Médicas em Atenção Especializadas, 

Ultrassonografias Gerais, procedimentos 

cirúrgicos, da Tabela Unificada do Sistema 

Único de, à NORTE DIAGNOSTICOS LTDA 

EPP, nos termos do art. 25, caput da Lei nº 

8.666/93 e conforme Parecer Jurídico constante 

deste processo. Castanhal (Pa), 26 de Fevereiro 

de 2015. 

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

EXTRATO DE CONTRATO Nº 009/2015 
PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 

002/2015  
 CREDENCIAMENTO Nº 002/2015 

Credenciante: Prefeitura Municipal de Castanhal 

- Fundo Municipal de Saúde. Credenciada: J. M. 

DE AGUIAR & CIA LTDA ME. CNPJ 

Contratado: 11.494.280/0001-58. Objeto: 

Consultas médicas de atenção especializada em 

ortopedia da Tabela Unificada do Sistema Único 

de Saúde, conforme especificações contidas no 

Processo de Inexigibilidade nº 002/2015. 

Vigência: 05/03/2015 a 05/03/2016. Valor Total: 

R$ 144.000,00 (cento e quarenta e quatro mil 

reais).Maria Alice Leal. Secretária Municipal de 

Saúde.  

TERMO DE RECONHECIMENTO E 
RATIFICAÇÃO  

Por este termo, reconheço e ratifico o ato de 

inexigibilidade de licitação, decorrente do 

processo de credenciamento nº 002/2015, cujo 

objeto consiste em Consultas médicas de 

atenção especializada em ortopedia da Tabela 

Unificada do Sistema Único de Saúde à J. M. 

DE AGUIAR & CIA LTDA ME, nos termos do 

art. 25, caput da Lei nº 8.666/93 e conforme 

Parecer Jurídico constante deste processo. 

Castanhal (Pa), 05 de março de 2015, 
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EXTRATO DE CONTRATO Nº 010/2015 

PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 002/2015  
 CREDENCIAMENTO Nº 002/2015 

Credenciante: Prefeitura Municipal de Castanhal - 
Fundo Municipal de Saúde. Credenciada: MATOS & 
MATOS LIMITADA-ME. CNPJ Contratado: 
08.109.872/0001-02. Objeto: Práticas Integrativas e 
Complementares  em atenção  a Medicina Tradicional 
Chinesa/Acupuntura, conforme especificações 
contidas no Processo de Inexigibilidade nº 002/2015. 
Vigência: 24/03/2015 a 24/03/2016. Valor Total: R$ 
50.868,00 (Cinquenta mil oitocentos e sessenta e oito 
reais). Maria Alice Leal. Secretária Municipal de 
Saúde.  

TERMO DE RECONHECIMENTO E 
RATIFICAÇÃO  

Por este termo, reconheço e ratifico o ato de 
inexigibilidade de licitação, decorrente do processo de 
credenciamento nº 002/2015, cujo objeto consiste na 
prestação de serviços de Práticas Integrativas e 
Complementares em atenção a Medicina Tradicional 
Chinesa/Acupuntura à MATOS  & MATOS 
LIMITADA-ME, nos termos do art. 25, caput Lei nº 
8.666/93 e conforme Parecer Jurídico constante 
deste processo. Castanhal (Pa), 24 de março de 
2015. 
PAULO SÉRGIO RODRIGUES TITAN 
Prefeito Municipal   
MARIA ALICE LEAL 
Secretária Municipal de Saúde 

EXTRATO DE CONTRATO Nº 011/2015 
PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 002/2015  

 CREDENCIAMENTO Nº 002/2015 
Credenciante: Prefeitura Municipal de Castanhal - 
Fundo Municipal de Saúde. Credenciada: GILFLÁVIO 
R NORMANDES-ME. CNPJ Contratado: 
13.476.880/0001-19. Objeto: Consultas médica em 
atenção especial Urologia conforme Tabela 
Unificada do Sistema Único de Saúde, conforme 
especificações contidas no Processo de 
Inexigibilidade nº 002/2015. Vigência: 25/03/2015 a 
25/03/2016. Valor Total: R$ 60.000,00 (Sessenta mil 
reais). Maria Alice Leal. Secretária Municipal de 
Saúde.  

TERMO DE RECONHECIMENTO E 
RATIFICAÇÃO  

Por este termo, reconheço e ratifico o ato de 
inexigibilidade de licitação, decorrente do processo nº 
002/2015, cujo objeto consiste em Consultas médica 
em atenção especial Urologia conforme Tabela 
Unificada do Sistema Único de Saúde à GILFLÁVIO 
R NORMANDES-ME, nos termos do art. 25, caput da 
Lei nº 8.666/93 e conforme Parecer Jurídico 
constante deste processo. Castanhal (Pa), 25 de 
Março de 2015. 
PAULO SÉRGIO RODRIGUES TITAN 
Prefeito Municipal 
MARIA ALICE LEAL 
Secretária Municipal de Saúde 

 
 
 
 
PORTARIA Nº 006-GMC, DE 31/03/2015 

PORTARIA DE INSTAURAÇÃO DE 
SINDICÂNCIA INVESTIGATIVA. 

O COMANDANTE DA GUARDA MUNICIPAL DE 
CASTANHAL Sr. EDSON MARQUES DA SILVA, no 
uso de suas atribuições legais que lhe conferem os 
artigos 194 e 202 da Lei Municipal 003/99 e 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; 

Considerando ainda; o Oficio nº 
446/15/SEMED/PMC, de 27/03/15, Relatório 
subscrito pela Professora responsável Joseany Maria 
Guimarães de Lima e o B.O nº 00280/2015.001724-4, 
registrado em 23/03/15. 

Resolve: 
Artigo 1º - Determinar a instauração de Processo 

de Sindicância Investigativa, para apurar ocorrências 
anômalas ao serviço público, evento ocorrido na 
E.M.E.F Maria Ferreira Nobre, tendo sido esta 
invadida e de onde subtraíram-se bens do Patrimônio 
escolar.  

Artigo 2º - Designar, nos termos do Artigo 17, § 2 
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 – presidente da CPSIND e 
Eder Guataçara Silva Cruz, mat. 69175 para sob a 
presidente do primeiro, encarregarem-se dos 
respectivos trabalhos, até final da 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 COMANDANTE DA GUARDA 
MUNICIPAL DE CASTANHAL, aos trinta e um dias 
do mês de março do ano de dois mil e quinze. 

EDSON MARQUES DA SILVA 
Comandante da Guarda Municipal de Castanhal 

PORTARIA Nº 008/2015-GMC, DE 06/04/2015 
PORTARIA DE DESIGNAÇÃO 

O COMANDANTE DA GUARDA MUNICIPAL DE 
CASTANHAL Sr. Edson Marques da Silva, no uso de 
suas atribuições legais que lhe conferem o artigo 120, 
Inciso I, da Lei Atualizada, de acordo com a Emenda 
Municipal 001/ de 14 de Maio/2002; 

Considerando: Que o Inspetor da Guarda 
Municipal de Castanhal o GMTO RENATO ANTONIO 
MAMEDE, Mat. 35300, entrou em gozo de férias, 
pelo período de 03 de abril de 2015 a 02 de maio de 
2015.  

Considerando: A necessidade de se cumprir com 
as Normas e Regulamentos estabelecidos; 
RESOLVE: 

Artigo 1° - Designar o Guarda Municipal GMTO 
TOMÉ COLARES SILVA DE MORAES, Mat. 57193, 
que responderá pela função de Inspetor da Guarda 
Municipal de Castanhal, até o retorno do GMTO 
acima citado.  

Artigo 2° - Esta Portaria entra em vigor na data 
de sua publicação, revogada as disposições em 
contrário. 

Artigo 3º - Registra-se e cumpra-se. 
COMANDO DA GUARDA MUNICIPAL DE 

CASTANHAL, aos seis dias do mês de abril de dois 
mil e quinze. 

EDSON MARQUES DA SILVA 
Comandante da Guarda Municipal de castanhal 

 
 

PORTARIA Nº 009/15-GMC, DE 07/04/2015 
O COMANDANTE DA GUARDA 
MUNICIPAL DE CASTANHAL, EDSON 
MARQUES DA SILVA, NO USO DE SUAS 
ATRIBUIÇÕES LEGAIS. 

Considerando: Que no dia 01 de abril do ano de 
2005, os primeiros Guardas Municipais concursados 
tomaram posse. 

Considerando, a necessidade de reconhecermos 
os bons serviços realizados por nossos Guardas 
Municipais.  
R E S O L V E: 

Conceder aos Guardas Municipais, pelos seus 10 
anos de excelentes serviços prestados, à seguinte 
Referencia Elogiosa: “Que por Vossos compromissos 
profissionais e muito mais por serem parceiros 
cordiais no desenvolvimento das ações de seus 
postos de serviços, sem fugir, é lógico, da natureza 
de sua digna e importante função de resguardar a 
integridade dos servidores, usuários do serviço e o 
patrimônio publico municipal, o que engrandece o 
trabalho da corporação e dignifica a profissão de 
Guarda Municipal” (INDIVIDUAL). 

Esta portaria entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Publique-se. 
GUARDA MUNICIPAL DE CASTANHAL, aos 

sete dias do mês de abril de dois mil e quinze. 
EDSON MARQUES DA SILVA 

Comandante da Guarda Municipal de Castanhal 

PORTARIA Nº 010/15-GMC, DE 08/04/2015 
O COMANDANTE DA GUARDA MUNICIPAL DE 
CASTANHAL, EDSON MARQUES DA SILVA, 
NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS. 

Considerando o contido no B.O.P nº 
00280/2015.001881-0, datado de 28 de Março de 
2015, da Policia Civil de Castanhal, no qual relata o 
fato onde os Guardas Municipais abaixo 
relacionados, em deslocamento até o Bairro Saudade 
II, fizeram a abordagem em um cidadão suspeito e 
constataram que o mesmo tinha em sua posse um 
simulacro, para realizar assaltos. Foi conduzido a 
DEPOL, fato este, que contribui com a sociedade 
castanhalense. 

Considerando a necessidade de reconhecermos 
os bons serviços realizados por nossos Guardas 
Municipais, visando sempre à manutenção da justiça 
e da disciplina. 
R E S O L V E: 

Conceder aos Guardas Municipais abaixo 
relacionados à seguinte Referencia Elogiosa: “Por 
Vossos compromissos profissionais e muito mais por 
serem parceiros cordiais no desenvolvimento das 
ações de seus postos de serviço, sem fugir, é lógico, 
da natureza de sua digna e importante função de 
resguardar a integridade dos servidores, usuários do 
serviço e o patrimônio publico municipal, o que 
engrandece o trabalho da corporação e dignifica a 
profissão de Guarda Municipal” (INDIVIDUAL). 

Matr Nome do Guarda 

66907 ELIZEU DA SILVA BORGES. 

62723 ANDERSON BOAVENTURA DA SILVA 

62413 IVANILSON LIMA DA COSTA 

97330 CLEITON RODRIGUES DE SOUZA 

Esta portaria entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Publique-se. 
GUARDA MUNICIPAL DE CASTANHAL, aos oito 

dias do mês de abril de dois mil e quinze. 
EDSON MARQUES DA SILVA 

Comandante da Guarda Municipal de Castanhal 
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PORTARIA N°022/15, DE 01/04/2015 
O PRESIDENTE DO INSTITUTO DE 
PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE 
CASTANHAL - IPMC,  NO USO DE SUAS 
ATRIBUIÇÕES LEGAIS. 

RESOLVE: 
Art.1°-Conceder Férias regulares do servidor 

LUIS EVALDO COSTA DA SILVA referente ao 
período aquisitivo de 01/03/2014 a 01/03/2015 no 
período de 01/04/2015 a 30/04/2015, devendo 
apresentar-se ao serviço no dia 01/05/2015. 

Art.2º- Esta portaria entra em vigor, com seus 
efeitos a partir desta data. 

Art.3°-Dê-se Ciência e cumpra-se e publique-se. 
Gabinete da presidência do Instituto de 

Previdência do Município de Castanhal, ao 01 dia de 
abril de 2015. 

JORGE SALLES 
Presidente 

 
RESOLUÇÃO N° 005/2015, DE 18/03/2015 

O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL – CMAS, no uso De suas atribuições 
conferidas pelo Regimento Interno na seção I – Da 
Competência, art.12, inciso II, em reunião 
extraordinária realizada dia 18 de março de 2015, na 
presença dos conselheiros em número 08 (oito), 
deliberou a seguinte resolução:  
RESOLVE: 

Art. 1° - Aprovar o Relatório de Gestão da 
Secretaria Municipal de Assistência Social, referente 
ao ano de 2014. 

Art. 2° - Esta Resolução entrará em vigor na data 
de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 

Sala de reuniões da Casa dos Conselhos, aos 18 
dias do mês de março do ano de 2015. 

MARLÚCIA SARGES DE FREITAS 
Presidente do CMAS – Castanhal/Pará 

RESOLUÇÃO N° 006/2015, DE 18/03/2015 
A presidenta do Conselho Municipal de 

Assistência Social – CMAS, no uso de suas 
atribuições legais,  
RESOLVE: 

PROMULGAR A SEGUINTE RESOLUÇÃO, 
conforme decisão da plenária do CMAS – Castanhal, 
em reunião extraordinária, realizada no dia 18 de 
março do ano de 2015. 

Art. 1° - Aprovar o Planejamento Municipal de 
Assistência Social, referente ao ano de 2015. 

Art. 2° - Esta Resolução entrará em vigor na data 
de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 

Sala de reuniões da Casa dos Conselhos, aos 18 
dias do mês de março do ano de 2015. 

MARLÚCIA SARGES DE FREITAS 
Presidente do CMAS – Castanhal/Pará 

 
RESOLUÇÃO N°003/2015, DE 24/03/2015 

DISPÕE SOBRE A COMPOSIÇÃO DA 
COMISSÃO ELEITORAL PARA ELEIÇÃO 

DA NOVA DIRETORIA DO CONSELHO 
MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA 
E DO ADOLESCENTE. 

O Presidente do Conselho Municipal dos Direitos 
da Criança e do Adolescente, de Castanhal no uso de 
suas atribuições legais, que lhe confere o art. 88, 
inciso II da Lei Federal nº. 8.069/90, e tendo em vista 
os dispostos da Lei municipal nº. 003/92, 

CONSIDERANDO: A deliberação e aprovação do 
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente em Plenária extraordinária realizada no 
dia 24 de março do ano de 2015.  

CONSIDERANDO: A competência do Conselho 
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 
de deliberar sobre a eleição e posse da nova diretoria 
do Conselho municipal dos direitos da criança e do 
adolescente. 

RESOLVE, PROMULGAR A SEGUINTE 
RESOLUÇÃO: 

Art.1º - Criar a Comissão eleitoral para eleição da 
nova diretoria do conselho municipal dos direitos da 
criança e do adolescente para o biênio 2015/2017; 

Art. 2º - A comissão eleitoral será composta de 
forma paritária pelos seguintes conselheiros Luzia 
Izabel Soares da Paixão e Vislene da Silva Duarte – 
representando a sociedade civil; e Walderney 
Pinheiro da Cruz e Renata Aparecida S. de Oliveira 
Espinheiro – representando o Poder Público; 

Art. 3º - Esta Resolução entrará em vigor na data 
de sua publicação. 

Sala de Reuniões da Casa dos Conselhos, aos 
vinte e quatro dias do mês de março do ano de 2015. 

Francisco das Chagas da Conceição Costa 
Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da 

Criança e do Adolescente de Castanhal 

 
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E 

ADJUDICAÇÃO 
Por este termo homologo e adjudico a Licitação na 
modalidade Convite nº 011/2015, cujo processo foi 
vencedora a Firma NORTE CONSTRUÇÕES LTDA - 
ME. Conforme Parecer constante em Ata da 
Comissão Permanente de Licitação, designada pela 
Portaria nº 3.194/14, de 19 de Dezembro de 2014. 
Castanhal (Pa), 06 de Março de 2015. 
PAULO SÉRGIO RODRIGUES TITAN 
PREFEITO MUNICIPAL 

EXTRATO DE CONTRATO Nº 002/15 
CONVITE Nº 011/2015 

Contratante: Prefeitura Municipal de Castanhal. 
Contratado: NORTE CONSTRUÇÕES LTDA - ME. 
CNPJ Contratado: 07.613.740/0001-42. Objeto: 
Serviços de construção de sarjetão e meio fio na Rua 
1º de Maio e na Rua Maximino Porpino, neste 
Município de Castanhal/Pa. Fonte de Recurso: 
11.1111.15.452.1056.1050.4.4.90.51.00.024000 . 
Valor Total: R$ 90.723,70 (Noventa mil setecentos e 
vinte e três reais e setenta centavos). Paulo Sérgio 
Rodrigues Titan. 

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E 
ADJUDICAÇÃO 

Por este termo homologo e adjudico a Licitação na 
modalidade Convite nº 004/2015, cujo processo foi 
vencedora a Firma E. H. M. PEREIRA - ME. 
Conforme Parecer constante em Ata da Comissão 
Permanente de Licitação, designada pela Portaria nº 
3.194/14, de 19 de Dezembro de 2014. 

Castanhal (Pa), 11 de Fevereiro de 2015. 
PAULO SÉRGIO RODRIGUES TITAN 
PREFEITO MUNICIPAL 

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E 
ADJUDICAÇÃO 

Por este termo homologo e adjudico a Licitação na 
modalidade Convite nº 010/2015, cujo processo foi 
vencedora a Firma PROGRESSO PAPELARIA 
LTDA - EPP. Conforme Parecer constante em Ata da 
Comissão Permanente de Licitação, designada pela 
Portaria nº 3.194/14, de 19 de Dezembro de 2014. 
Castanhal (Pa), 06 de Março de 2015. 
PAULO SÉRGIO RODRIGUES TITAN 
PREFEITO MUNICIPAL 

EXTRATO DE CONTRATO Nº 056/14 
CONVITE Nº 175/2014 

Contratante: Prefeitura Municipal de Castanhal. 
Contratado: A. R. POLEN CONSTRUTORA LTDA - 
EPP. CNPJ Contratado: 20.037.764/0001-69. Objeto: 
Serviços de reformas e reparos nas Escolas da Rede 
Municipal de Ensino, deste Município de 
Castanhal/Pa. Fonte de Recurso: 
06.0612.12.361.0015.1022.4.4.90.51.00.023800.06.0
612.12.361.0015.2027.3.3.9.0.39.00.023800.06.0606.
12.368.0017..1020.4.4.90.51.00.024700.06.0606.12.3
61.0015.2018.3.3.90.39.00.011900/023100. Valor 
Total: R$ 75.304,00 (Setenta e cinco mil trezentos e 
quatro reais).  

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E 
ADJUDICAÇÃO 

Por este termo homologo e adjudico a Licitação na 
modalidade Convite nº 175/2014, cujo processo foi 
vencedora a Firma A. R. POLEN CONSTRUÇÕES 
LTDA - EPP. Conforme Parecer constante em Ata da 
Comissão Permanente de Licitação, designada pela 
Portaria nº 001/14, de 01 de Janeiro de 2014. 
Castanhal (Pa), 18 de Dezembro de 2014. 
PAULO SÉRGIO RODRIGUES TITAN 
PREFEITO MUNICIPAL 

TERMO ADITIVO 
SEGUNDO TERMO ADITIVO DE CONTRATO 

firmado entre a PREFEITURA MUNICIPAL DE 
CASTANHAL e a Sra. MARCIA CILENE SILVA 
RODRIGUES, que tem por objeto a locação do 
imóvel localizado na Rua coronel Leal, nº 750,  Bairro 
Centro, nesta cidade, destinado para residência dos 
Médicos Cubanos que exercerão suas atividades 
neste Município, em decorrência do Programa Mais 
Médicos para o Brasil. 

CLÁUSULA PRIMEIRA 
Fica alterado o prazo do aluguel previsto na 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO que passará 
de 31/03/2015 para 01/04/2015 a 30/06/2015. 

CLÁUSULA SEGUNDA 
Fica inalterado o valor do aluguel previsto na 

CLÁUSULA QUARTA – DO VALOR E PAGAMENTO 
que permanecerá de R$1.600,00 (Hum mil e 
seiscentos reais). 

CLÁUSULA TERCEIRA 
Fica alterada a dotação orçamentária prevista na 

CLÁUSULA DÉCIMA – DOS RECURSOS, passando 
as despesas decorrentes do presente Termo Aditivo a 
correr por conta da seguinte dotação orçamentária: 
Órgão: 07 – Secretaria Municipal de Saúde; Unidade: 
0716 – Fundo Municipal de Saúde; Função: 10 – 
Saúde; Subfunção: 122 – Administração Geral; 
Programa: 0050 – Apoio Administrativo; Atividade: 
2034 – Manutenção das Atividades da Secretaria de 
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Saúde; Elemento da despesa: 3.3.90.36.00 – Outros 
Serviços de Terceiros Pessoa Física; Fonte: 010000. 

CLÁUSULA QUARTA 
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 convenentes firmam o 
presente instrumento, em 04 (quatro) vias de igual 
teor e forma, sob vistas de duas testemunhas idôneas 
e capazes, para produzir os efeitos jurídicos 
esperados. 

Castanhal(PA), 01 Abril de 2015. 
Eng. PAULO SÉRGIO RODRIGUES TITAN 

Prefeito Municipal 
MARCIA CILENE SILVA RODRIGUES 

Locadora 
TESTEMUNHAS 
1. _________________  2. ____________________ 
RG.                       RG. 

CONTRATO DE LOCAÇÃO 
CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL 
QUE CELEBRAM ENTRE SI A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE 
CASTANHAL E DAMIÃO MENEZES DE 
BARROS. 

Pelo presente instrumento, o MUNICÍPIO DE 
CASTANHAL, pessoa jurídica de direito público 
interno, inscrita no CNPJ sob o n° 05.121.991/0001-
84, cuja Prefeitura encontra-se estabelecida na Av. 
Barão do Rio Branco, n° 2332, CEP 68.743-050, 
nesta Cidade, Estado do Pará, neste ato 
representado por seu titular, o Sr. PAULO SÉRGIO 
RODRIGUES TITAN, brasileiro, casado, portador da 
Carteira de Identidade RG n° 1971646 – 2° Via – 
PC/PA e inscrito no CPF/MF sob o n° 001.140.572-
49, residente e domiciliado na Rua Professor Amaral, 
n° 1115, Distrito de Apeú, CEP 68.747-000, nesta 
cidade, doravante denominado LOCATÁRIO, e, de 
outro lado, DAMIÃO MENEZES DE BARROS, 
brasileiro, casado,  portador da Carteira de Identidade 
RG n° 4272464 – SSP/PA e inscrita no CPF/MF sob 
o n° 140341401 78, residente e domiciliado na Rua 
Senador Antônio Lemos, n° 1003 – Altos, bairro 
Centro, CEP 68.740-000, nesta cidade, Estado do 
Pará, doravante denominado LOCADOR. 

As partes acima qualificadas resolvem de comum 
acordo firmar o presente CONTRATO, que se regerá 
pelas cláusulas e condições abaixo especificadas: 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA 
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

1.1 – O instrumento em questão é firmado com 
base no art. 24, inciso X, da Lei Federal nº 8.666/93, 
de 21 de junho de 1993, e suas alterações, 
aplicando-se-lhe, supletivamente, pelos preceitos do 
Direito Público, os princípios da Teoria Geral dos 
Contratos e disposições do Direito Privado. Os casos 
omissos serão resolvidos à luz da mencionada 
legislação, recorrendo-se à analogia, aos costumes e 
aos princípios gerais do Direito. 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO 
2.1 – O objeto do presente Contrato é a locação 

do imóvel de propriedade do LOCADOR, localizado 
na Rua Senador Antônio Lemos, n° 1003, bairro 
Centro, CEP 68.740-000, nesta cidade, Estado do 

Pará, destinado ao funcionamento da Secretaria 
Municipal de Transporte e Trânsito – SEMUTRAN. 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO 
3.1 – A locação será celebrada pelo prazo certo e 

determinado de 9 (nove) meses, a contar de 
01/04/2015 a 31/12/2015, podendo ser prorrogado, 
por períodos iguais e sucessivos, por meio de Termo 
Aditivo, enquanto quaisquer das partes não tomar a 
iniciativa de rescindi-lo, o que só poderá ser feito 
mediante aviso prévio por escrito de 30 (trinta) dias, 
sempre que tal rescisão não traga prejuízo ao 
LOCATÁRIO. 

CLÁUSULA QUARTA – DO VALOR E 
PAGAMENTO 

4.1 – O valor mensal da locação será de R$ 
2.712,12 (dois mil setecentos e doze reais e doze 
centavos), pelo período referido na cláusula anterior, 
perfazendo um valor total de R$24.409,08 (vinte  e 
quatro mil quatrocentos e nove reais e oito centavos). 

4.2 – O valor mensal acima mencionado deverá 
ser pago pelo LOCATÁRIO até o dia 10 (dez) de cada 
mês. 

4.2 – Em caso de prorrogação, o aludido valor 
deverá ser reajustado com base no Índice Geral de 
Preços do Mercado – IGPM. 

Parágrafo único - A eventual tolerância em 
qualquer atraso ou demora do pagamento de 
aluguéis, impostos, taxas, seguro ou demais 
encargos de responsabilidade do LOCATÁRIO, em 
hipótese alguma poderá ser considerada como 
modificação das condições do Contrato, que 
permanecerão em vigor para todos os efeitos. 

CLÁUSULA QUINTA – DA RESCISÃO 
5.1 - O presente Contrato poderá ser rescindido 

nos casos seguintes: 
a) Por ato unilateral e escrito do LOCATÁRIO, 

nas situações previstas nos incisos I a XII e XVII, do 
artigo 78, da Lei nº 8.666/93, e suas alterações; 

b) Amigavelmente, por acordo das partes, 
mediante formalização de aviso prévio, com 
antecedência mínima de 30 (trinta) dias, descabendo 
indenização a qualquer uma das partes, 
resguardando o interesse público; 

c) Descumprimento, por parte do LOCADOR, das 
obrigações legais e/ou contratuais, assegurando ao 
LOCATÁRIO o direito de rescindir o Contrato, a 
qualquer tempo, independente de aviso, interpelação 
judicial e/ou extrajudicial; 

d) Judicialmente, nos termos da legislação 
vigente. 

CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DO 
LOCATÁRIO 

6.1 – Utilizar a área locada exclusivamente para 
a finalidade contida na Cláusula Segunda; 

6.2 – Manter a conservação do imóvel, tais como: 
limpeza, consertos ou reparos que se fizerem 
necessários e sempre mantendo o prédio em bom 
estado de conservação; 

6.3 – Garantir a segurança e proteção do imóvel; 
6.4 – Não sublocar, parcialmente ou em sua 

totalidade o imóvel locado. 
6.5 – Permitir que o LOCADOR, quando 

necessário, visite o imóvel desde que avisados o 
LOCATÁRIO ou os usuários com antecedência 
mínima de 03 (três) dias. 

6.6 – Efetuar o pagamento do consumo de 
energia elétrica e de água durante o período da 
locação. 

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DO 
LOCADOR 

7.1 – Respeitar os prazos avençados neste 
Contrato, fornecer os recibos, que se obrigam a 
respeitar a locação até o término; 

7.2 – Comunicar com antecedência de no mínimo 
30 (trinta) dias qualquer intenção de alienar o imóvel 
ou rescindir o presente Contrato, por qualquer razão 
aqui pactuada, ou fundada em Lei; 

7.3 – Indenizar o LOCATÁRIO se der causa a 
rescisão deste Contrato, por qualquer das razões 
aqui pactuadas ou fundadas em Lei. 

7.4 – Dar quitação dos débitos referentes ao 
Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU – do 
imóvel locado. 

CLÁUSULA OITAVA – DA SITUAÇÃO E 
ESTADO DO IMÓVEL QUANDO NO ATO DA 
DEVOLUÇÃO 

8.1 – Obriga-se o LOCATÁRIO a devolver o 
imóvel no mesmo estado em que o recebeu, 
conforme laudo de avaliação realizado por este ente 
público, mediante participação da LOCATÁRIA. 

8.2 – O LOCATÁRIO satisfará, não somente no 
ato da devolução, mas durante toda a vigência deste 
Contrato, todas as necessidades de conservação, 
manutenção e higiene do imóvel, a suas próprias 
expensas, com solidez e perfeição, satisfazendo 
neste sentido todas e quaisquer exigências das 
autoridades públicas, sob pena de violação desta 
Cláusula. 

8.3 – O LOCATÁRIO será responsável pela 
conservação do imóvel, pelos danos causados ao 
mesmo, pelo mau trato e pelo uso do imóvel que 
porventura resultar em danos aos vizinhos. 

CLÁUSULA NONA – DAS BENFEITORIAS E 
MELHORAMENTOS 

9.1 – As benfeitorias e/ou melhoramentos que 
venham a ser realizadas no imóvel locado aderirão 
automaticamente ao mesmo. 

CLÁUSULA DÉCIMA – DOS RECURSOS 
10.1 – As despesas do presente Contrato 

correrão por conta da seguinte dotação orçamentária: 
Órgão: 18 – Sec. Municipal de Transporte e Trânsito; 
Unidade: 1818 – Fundo Municipal de Transporte e 
Trânsito; Função: 26 – Transporte; Subfunção: 122 – 
Administração Geral; Programa: 0025 – Apoio 
Administrativo. Atividade: 2120 – Manutenção das 
atividades da Secretaria  de Transporte e Trânsito; 
Elemento da despesa: 3.3.90.36.00 – Outros Serviços 
de Terceiro – Pessoa Física; Fonte: 10000. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA 
INEXECUÇÃO E DAS PENALIDADES 

11.1 – A inexecução total ou parcial do Contrato 
pela LOCADORA poderá importar nas penalidades 
seguintes: 

a) Advertência, por escrito, quando constatadas 
pequenas irregularidades para as quais tenha 
concorrido; 

b) Suspensão do direito de licitar e impedimento 
de contratar com a Administração, num prazo de até 
02 (dois) anos, dependendo da gravidade da falta; 

c) Declaração de inidoneidade para licitar ou 
contratar no caso de faltas graves; 

d) Na aplicação de penalidades serão admitidos 
os recursos estabelecidos em lei, assegurados o 
contraditório e a ampla defesa. 

Parágrafo único – A rescisão do contrato sujeita 
ao LOCADOR à multa rescisória correspondente ao 
valor de 10% (dez por cento) do valor do saldo do 
contrato, corrigido na data da rescisão. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO FORO 
12.1 – Para dirimir qualquer questão decorrente 

do presente Contrato, as Partes elegem o foro da 
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cidade de Castanhal, Estado do Pará, com renúncia 
expressa de qualquer outro, cuja competência for 
invocável. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA 
PUBLICIDADE 

13.1 – O presente instrumento de Contrato será 
publicado no Diário Oficial do Município de Castanhal, 
no prazo de 10 (dez) dias a partir de sua assinatura. 

Para firmeza e como prova de assim haverem 
contratado as Partes, firmam o presente instrumento 
em 04 (quatro) vias de igual teor e conteúdo, na 
presença das testemunhas abaixo assinadas, para 
que produza seus ulteriores fins de direito. 

Castanhal (PA), 06 de abril de 2015. 
ENG. PAULO SÉRGIO RODRIGUES TITAN 

Prefeito Municipal 
DAMIÃO MENEZES DE BARROS 

Locador 
TESTEMUNHAS 
1. _________________  2. ____________________ 
RG.                       RG. 

 
 
 
 

PORTARIA N° 016/15, de 23/03/2015 

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 
FRANCISCO DE ASSIS CARDOSO 
RESOLVE: 

Art. 1º- Com base no Art. 40, §1°, I, da  
Constituição Federal,  conceder o Beneficio 
Previdenciário de Aposentadoria por Invalidez ao 
Servidor FRANCISCO DE ASSIS CARDOSO, no 
cargo de Guarda, lotado na Secretaria Municipal de 
Saúde, do quadro de servidores efetivos da Prefeitura 
Municipal  de Castanhal,  com proventos 
proporcionais no valor de R$788,00  (Setecentos e 
oitenta e oito reais ) conforme o seguinte 
demonstrativo:  

Média contributiva..........................R$864,19 
Proventos proporcionais 19,93%.....R$172,23 
Complementação piso salarial.........R$615,77 
Proventos  mensais..........................R$788,00 
 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 23 dias 
do mês de março do ano de 2015. 

Jorge Salles 

Presidente 

José Coelho da Motta Netto 

Diretor Administrativo e Financeiro 

PORTARIA N° 017/15, DE 24/03/2015 
O PRESIDENTE DO INSTITUTO DE 
PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE 
CASTANHAL NO USO DE SUAS 
ATRIBUIÇÕES LEGAIS. 

CONSIDERANDO os termos do Art. 40, § 1°, III, 
“b”, da Constituição Federal. 

CONSIDERANDO o que consta nos autos do 
Processo de Concessão de Beneficio Previdenciário 
de Aposentadoria por Idade, de Maria Mirtes da Silva 
Lobo 
RESOLVE: 

Art. 1º- Com base no Art. 40, § 1°, III, “b”, da 
Constituição Federal, conceder o Beneficio 
Previdenciário de Aposentadoria por Idade à 
Servidora MARIA MIRTES DA SILVA LOBO, 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 proporcionais no valor de 
R$893,38 (Oitocentos e noventa e três reais e trinta e 
oito centavos). 

Parágrafo Único. Os proventos proporcionais ao 
tempo de contribuição na ordem 19/25, resultam da 
média contributiva, conforme se demonstra: 

Média Contributiva...........................R$1.175,44 
Proporcionalidade 19/25..................R$   893,38 
Proventos........................................R$   893,38 
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 24 dias 
do mês de março do ano de 2015. 

Jorge Salles 

Presidente 

José Coelho da Motta Netto 

Diretor Administrativo e Financeiro 

PORTARIA N° 018/15, DE 24/03/2015 
O PRESIDENTE DO INSTITUTO DE 
PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE 
CASTANHAL NO USO DE SUAS 
ATRIBUIÇÕES LEGAIS. 

CONSIDERANDO os termos do Art. 40, § 1°, III, 
“b”, da Constituição Federal. 

CONSIDERANDO o que consta nos autos do 
Processo de Concessão de Beneficio Previdenciário 
de Aposentadoria por Idade, de Maria de Fatima 
Martins de Oliveira. 
RESOLVE: 

Art. 1º- Com base no Art. 40, § 1°, III, “b”, da 
Constituição Federal, conceder o Beneficio 
Previdenciário de Aposentadoria por Idade à 
Servidora MARIA DE FATIMA MARTINS DE 
OLIVEIRA, no cargo de Servente, lotada na 
Secretaria Municipal de Educação, do quadro de 
servidores efetivos da Prefeitura Municipal de 
Castanhal, com proventos proporcionais no valor de 
R$788,00 (Setecentos e oitenta e oito reais). 

Parágrafo Único. Os proventos proporcionais ao 
tempo de contribuição na ordem 26/30, resultam da 
média contributiva, conforme se demonstra: 

Média Contributiva...........................R$ 811,57 
Proporcionalidade 26/30..................R$ 709,47 
Complemento piso salarial..............R$   78,53 
Proventos.......................................R$ 788,00 
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 24 dias 
do mês de março do ano de 2015. 

Jorge Salles 

Presidente 

José Coelho da Motta Netto 

PORTARIA N° 019/15, de 24/03/2015 
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 
(Especial Magistério), de MARIA CONCEIÇÃO DOS 
SANTOS 
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 MARIA CONCEIÇÃO 
DOS SANTOS, 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$4.771,96 (Quatro mil setecentos e setenta 
e um reais e noventa e seis centavos)  conforme  a 
seguinte composição: 

VENCIMENTO Ensino  200h ............ R$2.447,16 
T.S (25%).............................................R$ 611,79 
Grat. Magist. (20%)...............................R$ 489,43 
Grat. Escolaridade 50%.....................R$ 1.223,58 
PROVENTOS MENSAIS....................R$4.771,96 
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 24 dias 
do mês de março do ano de 2015. 

Jorge Salles 

Presidente 

José Coelho da Motta Netto 

Diretor Administrativo e Financeiro 

PORTARIA N° 020/15, de 24/03/2015 
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 
(Especial Magistério), de BENEDITA EVANGELISTA 
DA SILVA 
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 BENEDITA 
EVANGELISTA DA SILVA, 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$5.138,85 (Cinco mil cento e 
trinta e oito reais e oitenta e cinco centavos)  
conforme  a seguinte composição: 

VENCIMENTO Ensino 200h .........R$ 2.569,48 
T.S (30%)..........................................R$ 770,84 
Grat. Magist. (20%)............................R$ 513,89 
Grat. Escolaridade 50%..................R$ 1.284,64 
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PROVENTOS MENSAIS...............R$ 5.138,85 
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 24 dias 
do mês de março do ano de 2015. 

Jorge Salles 

Presidente 

José Coelho da Motta Netto 

Diretor Administrativo e Financeiro 

PORTARIA N° 021/15, DE 24/03/2015 
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 
(Especial Magistério), de SELMA DO SOCORRO 
LOPES DE SOUZA 
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 SELMA DO SOCORRO 
LOPES DE SOUZA, 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$3.854,21 (Três mil oitocentos 
e cinqüenta e quatro reais e vinte um centavos)  
conforme  a seguinte composição: 

VENCIMENTO Ensino 200h .............R$ 2.569,48 
T.S (30%)..............................................R$ 770,84 
Grat. Magist. (20%)..............................R$ 513,89 
PROVENTOS MENSAIS.....................R$3.854,21 
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 24 dias 
do mês de março do ano de 2015. 

Jorge Salles 

Presidente 

José Coelho da Motta Netto 

Diretor Administrativo e Financeiro 

 
CONVÊNIO Nº 001/2014 – PMC/FMAS 

Termo de Convênio que entre si fazem de um 
lado o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL DE CASTANHAL, pessoa jurídica de Direito 
Público, inscrita no CNPJ sob o nº 11.431.771/0001-
50, com Sede na Avenida  Barão do Rio Branco nº 
814, Nova Olinda, Castanhal, Estado do Pará, 
através da Secretaria Municipal de Assistência Social, 
neste ato representada pela sua Secretária, Srª. 
PAULA CRISTINA NOBRE TITAN, brasileira, solteira, 
portadora do RG nº 4689635, expedida pela PC/PA, e 
CPF nº 791.015.502-68 no uso da competência que 
lhe foi atribuída através da Lei Municipal nº 004/97, 
de 16 de Abril de 1997, doravante denominada 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 

SOCIAL, em favor da ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA 
DO DESENVOLVIMENTO E PROGRESSO DOS 
MORADORES DO BAIRRO JADERLÂNDIA, pessoa 
jurídica inscrita no CNPJ nº 02.875.085/0001-87, 
entidade civil de caráter associativo e filantrópico, 
sem fins lucrativos e intuito político, com sede a Tv. 
Dois de Novembro, Quadra 127, nº 162, Lote 17, 
Bairro Jaderlândia, município de Castanhal, Estado 
do Pará, neste ato  representado por sua Presidente 
Senhora Maria de Nazaré Ferreira de Abreu, 
brasileira, casada, portadora do RG nº 2728001 
SSP/PA do CPF nº 572.645.112-00, residente e 
domiciliada Travessa Minervina Afonso de Barros, nº 
24, Bairro Jaderlândia, nesta cidade de Castanhal, 
doravante denominada  CONVENIADA, celebram o 
presente CONVÊNIO mediante as cláusulas e 
condições seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
O presente convênio tem por objetivo conceder 

recursos financeiros a CONVENIADA para colaborar 
no custeio de alimentação, vestuário e material de 
limpeza o qual seja utilizado no Projeto Dom Pino 
Ballabio mantido pela a associação, que atende 
crianças de 0 a 06 anos e seus familiares, residente 
do Bairro Jaderlândia e proximidades. 

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES: 
2.1- Por força deste convênio as partes assumem 

as seguintes obrigações: 
I – Compete ao FUNDO MUNICIPAL DE 

ASSISTÊNCIA SOCIAL: 
Transferir a importância de R$ 18.000,00 (dezoito 

mil reais) divididos em 09 (nove) parcelas mensais de 
R$ 2.000,00 (dois mil reais) que será movimentada 
através da conta corrente nº 11748-X, Agência 
07080, Banco do Brasil; 

Acompanhar e avaliar a execução do objeto 
deste convênio pela Coordenadoria de Proteção 
Social Básica. 

Analisar as prestações de conta pela 
coordenadoria do Fundo Municipal de Assistência 
Social mensalmente. 

Participar ao Conselho Municipal de Assistência 
Social a efetivação deste convênio.  

II – Compete a ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA 
DO DESENVOLVIMENTO E PROGRESSO DOS 
MORADORES DO BAIRRO JADERLÂNDIA. 

Em contrapartida pelos recursos financeiros 
recebidos, deve ofertar serviços de convivência 
familiar e comunitária; 

Promover todos os atos indispensáveis à 
execução do objeto deste convênio, com observância 
da Legislação pertinente sobre a matéria; 

Empregar os recursos recebidos de acordo com 
o objetivo previsto da Clausula Primeira, 
independente de transcrição. 

Em se tratando de liberação de parcela de 
recursos, enviar ao CONVENENTE, Relatório de 
Execução Físico – Financeiro do objeto do Convênio 
acompanhado de Demonstrativo dos Recursos 
Recebidos e de cópia das notas fiscais, no prazo de 
30 (trinta) dias. 

Encaminhar ao Tribunal de Contas dos 
Municípios a prestação de contas da aplicação total 
dos recursos a que se refere o presente convênio no 
prazo de 30 (trinta) dias após o término da vigência, 
remetendo ao Fundo Municipal de Assistência Social 
a cópia do comprovante da prestação de contas; 

Responsabilizar-se inteiramente perante ao 
Fundo Municipal de Assistência Social e terceiros, por 
todas as despesas provenientes da prestação de 

serviços objeto do presente Instrumento, inclusive as 
de caráter tributário e trabalhista; 

Recolher, quando for o caso, ao Fundo Municipal 
de Assistência Social, o saldo remanescente deste 
financiamento até o dia 31/12/ 2014. 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA DOTAÇÃO 
3.1 - A despesa em que importa a execução do 

objeto do presente convênio, num total de R$ 
18.000,00 (dezoito mil reais) divididos em 09 (nove) 
parcelas mensais de R$ 2.000,00 (dois mil reais) 
ocorrerá por conta do orçamento vigente, na 
classificação da funcional programática: 
0824400492.074 – Apoio Institucional a Rede Rede 
Socioassistencial das Proteções; 335043.00 – 
Subvenções sociais.  

CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA 
4.1- O presente terá vigência a partir de 03 de 

abril de 2014 até o dia 31 de dezembro de 2014. 
CLÁUSULA QUINTA – DA SUSPENÇÃO 
5.1 - O presente convênio poderá ser suspenso 

total ou parcialmente: 
5.1.1 – Por qualquer dos partícipes em virtude do 

descumprimento de qualquer de suas cláusulas; 
5.1.2 – Por acordo entre os convenentes. 
5.1.3 – Por solicitação com fundamentação do 

Conselho Municipal de Assistência Social. 
5.1.4 – Por inadimplemento do recurso. 
CLÁUSULA SEXTA – DA PUBLICAÇÃO 
6.1 – O presente Convênio deverá ser publicado 

no Diário Oficial do Município e/ ou no Quadro de 
Avisos do Fundo Municipal de Assistência Social 
conforme previsto no artigo 24 da Lei Orgânica do 
Município de Castanhal, através de extrato, no prazo 
de até trinta dias após a sua assinatura.  

CLÁUSULA SÉTIMA – DOS CASOS OMISSOS 
7.1 Os casos omissos neste Instrumento serão 

resolvidos mediante acordo entre os convenentes. 
CLÁUSULA OITAVA – DO FORO 
8.1 - Fica eleito o Foro da Cidade de Castanhal, 

Estado do Pará, para dirimir controvérsias resultantes 
de aplicação de cláusulas deste Convênio, com 
exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que 
possa ser. 

Assim sendo, firmam as partes o presente 
Instrumento, em 03 (três) vias de igual teor e forma, 
para um único e mesmo efeito, na presença das 
testemunhas abaixo. 

Castanhal, 03 de Abril de 2014. 
PAULO SERGIO R. TITAN 

Prefeito Municipal 
PAULA CRISTINA NOBRE TITAN 

Secretária Municipal de Assistência Social 
MARIA DE NAZARÉ FERREIRA DE ABREU 

Associação C. do Des. e Prog. Dos Moradores do Bairro 
Jaderlândia 

TESTEMUNHAS: 
1 - _______________ 2 - _____________________ 
CPF:                          CPF:  

CONVÊNIO Nº 002/2014/FMAS 
Termo de Convênio que entre si fazem de um 

lado o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL DE CASTANHAL, pessoa jurídica de Direito 
Público, inscrita no CNPJ sob o nº 11.431.771/0001-
50, com Sede na Avenida  Barão do Rio Branco nº 
814, Nova Olinda, Castanhal, Estado do Pará, 
através da Secretaria Municipal de Assistência Social, 
neste ato representada pela sua Secretária, Srª. 
PAULA CRISTINA NOBRE TITAN, brasileira, solteira, 
portadora do RG nº 4689635, expedida pela PC/PA, e 
CPF nº 791.015.502-68 no uso da competência que 
lhe foi atribuída através da Lei Municipal nº 004/97, 
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de 16 de Abril de 1997, doravante denominada 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL, em favor da ASSOCIAÇÃO DAS DAMAS 
DA FRATERNIDADE DE CASTANHAL, inscrita no 
CNPJ sob o nº 04.553.970/0001-75, Entidade Civil, 
filantrópica, sem fins lucrativos e intuito político, com 
Sede à Av. Augusto Montenegro, 348, Apeú, 
Castanhal, Estado do Pará, neste ato representado 
por sua presidente a Srª CARMELITA ALVES 
BARROS, brasileira, viúva, portadora do R.G 
nº5575733. - SEGUP/PA, e CPF nº 287.401.142-87, 
residente e domiciliada na Rua 1º de Maio, nº2677, 
condomínio Quinta do Lago, casa 39 - Bairro Estrela, 
CEP: 68.743-040 Castanhal-Pará, doravante 
denominada CONVENIADA, celebram o presente 
CONVÊNIO mediante as cláusulas e condições 
seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
1.1 O presente convênio tem por objetivo 

conceder recursos financeiros a CONVENIADA para 
gasto em custeio, proporcionando melhor qualidade 
de vida para os residentes. 

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES: 
2.1 Por força deste convênio os partícipes 

assumem as seguintes obrigações:  
I – Compete ao FUNDO MUNICIPAL DE 

ASSISTÊNCIA SOCIAL: 
Transferir a importância total de R$ 36.000,00 

(trinta e seis mil reais), divididos em 09 (nove) 
parcelas mensais de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), 
que será movimentada através da conta corrente nº 
0170712168, Agência nº 0017, Banco da Amazônia; 

Acompanhar e avaliar a execução do objeto 
deste convênio bem como o exercício técnico do 
profissional a ser contratado, através da 
Coordenação de Proteção Social Especial. 

Analisar as prestações de conta pela 
coordenadoria do Fundo Municipal de Assistência 
Social mensalmente. 

Participar ao Conselho Municipal de Assistência 
Social a efetivação deste convênio.  

II – Compete à ASSOCIAÇÃO DAS DAMAS DA 
FRATERNIDADE DE CASTANHAL: 

Em contrapartida pelos recursos financeiros 
recebidos, deve ofertar serviços de acolhimento 
institucional obedecendo as diretrizes da Politica 
Nacional; 

Promover todos os atos indispensáveis à 
execução do objeto deste convênio, com observância 
da Legislação pertinente sobre a matéria; 

Assegurar 04 (quatro) vagas para idosos 
encaminhados pela Secretaria Municipal de 
Assistência Social; 

Empregar os recursos recebidos de acordo com 
o objetivo previsto da Clausula Primeira, 
independente de transcrição; 

Em se tratando de liberação de parcela de 
recursos, enviar ao CONVENENTE, Relatório de 
Execução Físico–Financeira do objeto do Convênio 
acompanhado de Demonstrativo dos Recursos 
Recebidos e de cópia das notas fiscais, para 
liberação das demais parcelas no prazo de 30 dias. 

Encaminhar ao Tribunal de Contas dos 
Municípios a prestação de contas da aplicação total 
dos recursos a que se refere o presente convênio no 
prazo de 30 (trinta) dias após o término da vigência, 
remetendo ao Fundo Municipal de Assistência Social 
cópia do comprovante da prestação de contas; 

Responsabilizar-se inteiramente perante o Fundo 
Municipal de Assistência Social e terceiros, por todas 
as despesas provenientes da prestação de serviços 

objeto do presente Instrumento, inclusive as de 
caráter tributário e trabalhista; 

Recolher, quando for o caso, ao Fundo Municipal 
de Assistência Social, o saldo remanescente deste 
financiamento até o dia 31/12/ 2014. 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA DOTAÇÃO 
3.1 - A despesa em que importa a execução do 

objeto do presente convênio, num total de R$ 
36.000,00 (trinta e seis mil reais), referente a 09 
(nove) parcelas mensais de R$ 4.000,00 (quatro mil, 
reais), ocorrerá por conta do orçamento vigente, na 
classificação da funcional programática: 
0824400492.074 – Apoio Institucional a rede 
Socioassistencial das Proteções; 335043.00 – 
Subvenções sociais. 

CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA 
4.1 O presente terá vigência a partir de 03 de 

Abril de 2014 até o dia 31 de dezembro de 2014. 
CLÁUSULA QUINTA – DA SUSPENÇÃO 
5.1 - O presente convênio poderá ser suspenso 

total ou parcialmente: 
5.1.1 – Por qualquer dos partícipes em virtude do 

descumprimento de qualquer de suas cláusulas; 
5.1.2 – por acordo entre os convenentes. 
5.1.3- Por solicitação com fundamentação do 

Conselho Municipal de Assistência Social. 
5.1.4 – Por inadimplemento do recurso. 
CLÁUSULA SEXTA – DA PUBLICAÇÃO 
6.1 – O presente Convênio deverá ser publicado 

no Diário Oficial do Município e/ ou no Quadro de 
Avisos da Prefeitura conforme previsto no artigo 24 
da Lei Orgânica do Município de Castanhal, através 
de extrato, no prazo de até trinta dias após a sua 
assinatura.  

CLÁUSULA SÉTIMA – DOS CASOS OMISSOS 
7.1 Os casos omissos neste Instrumento serão 

resolvidos mediante acordo entre as partes. 
CLÁUSULA OITAVA – DO FORO 
8.1 - Fica eleito o Foro da Cidade de Castanhal, 

Estado do Pará para dirimir controvérsias resultantes 
de aplicação de cláusulas deste Convênio, com 
exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que 
possa ser. 

Assim sendo, firmam as partes o presente 
Instrumento, em 03 (três) vias de igual teor e forma, 
para um único e mesmo efeito, na presença das 
testemunhas abaixo. 

Castanhal, 03 de Abril de 2014. 
PAULO SERGIO R. TITAN 

Prefeito Municipal        
PAULA CRISTINA NOBRE TITAN 

Secretária Municipal de Assistência Social 
CARMELITA ALVES BARROS 

Associação das Damas da Fraternidade de Castanhal 
TESTEMUNHAS: 
1 - __________________ 2- ___________________ 
CPF:                                CPF:  

CONVÊNIO Nº 003/2014/FMAS 
Termo de Convênio que entre si fazem de um 

lado o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL DE CASTANHAL, pessoa jurídica de Direito 
Público, inscrita no CNPJ sob o nº 11.431.771/0001-
50, com Sede na Avenida  Barão do Rio Branco nº 
814, Nova Olinda, Castanhal, Estado do Pará, 
através da Secretaria Municipal de Assistência Social, 
neste ato representada pela sua Secretária, Srª. 
PAULA CRISTINA NOBRE TITAN, brasileira, solteira, 
portadora do RG nº 4689635, expedida pela PC/PA, e 
CPF nº 791.015.502-68 no uso da competência que 
lhe foi atribuída através da Lei Municipal nº 004/97, 
de 16 de Abril de 1997, doravante denominada 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL, em favor da ASSOCIAÇÃO MISSÃO 
RESGATE CASTANHAL, inscrita no CNPJ sob o nº 
11.245.387/0001-62, Entidade Civil, filantrópica, sem 
fins lucrativos e intuito político, com Sede à Rua 
Floriano Peixoto, 3620, Estrela, Castanhal, Estado do 
Pará, neste ato representado por seu presidente o Srº 
JOSÉ MARCELO SOUZA GOMES, brasileiro, 
casado, portadora do R.G nº3655683. - SSP/PA, e 
CPF nº 518.537.362-87, residente e domiciliado na 
Trav. Santa Luzia, nº110 - Bairro Cariri, CEP: 68.745-
000 Castanhal-Pará, doravante denominado 
CONVENIADO, celebram o presente CONVÊNIO 
mediante as cláusulas e condições seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
1.1 O presente convênio tem por objetivo 

conceder recursos financeiros a CONVENIADA para 
gasto em custeio, proporcionando melhor qualidade 
de vida para os demandatarios. 

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES: 
2.1 Por força deste convênio os partícipes 

assumem as seguintes obrigações:  
I – Compete ao FUNDO MUNICIPAL DE 

ASSISTÊNCIA SOCIAL: 
Transferir a importância total de R$ 36.000,00 

(trinta e seis mil reais), divididos em 09 (nove) 
parcelas mensais de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), 
que será movimentada através da conta corrente nº 
3058-9, Ag. nº 6667-2, Banco Bradesco; 

Acompanhar e avaliar a execução do objeto 
deste convênio bem como o exercício técnico do 
profissional a ser contratado, através da 
Coordenação de Proteção Social Especial. 

Analisar as prestações de conta pela 
coordenadoria do Fundo Municipal de Assistência 
Social mensalmente. 

Participar ao Conselho Municipal de Assistência 
Social a efetivação deste convênio.  

II – Compete à ASSOCIAÇÃO MISSÃO 
RESGATE CASTANHAL: 

Em contrapartida pelos recursos financeiros 
recebidos, deve ofertar serviços de Casa de 
Passagem obedecendo as diretrizes da Politica 
Nacional; 

Promover todos os atos indispensáveis à 
execução do objeto deste convênio, com observância 
da Legislação pertinente sobre a matéria; 

Assegurar 04 (quatro) vagas para 
encaminhamentos pela Secretaria Municipal de 
Assistência Social; 

Empregar os recursos recebidos de acordo com 
o objetivo previsto da Clausula Primeira, 
independente de transcrição; 

Em se tratando de liberação de parcela de 
recursos, enviar ao CONVENENTE, Relatório de 
Execução Físico–Financeira do objeto do Convênio 
acompanhado de Demonstrativo dos Recursos 
Recebidos e de cópia das notas fiscais, para 
liberação das demais parcelas no prazo de 30 dias. 

Encaminhar ao Tribunal de Contas dos 
Municípios a prestação de contas da aplicação total 
dos recursos a que se refere o presente convênio no 
prazo de 30 (trinta) dias após o término da vigência, 
remetendo ao Fundo Municipal de Assistência Social 
cópia do comprovante da prestação de contas; 

Responsabilizar-se inteiramente perante o Fundo 
Municipal de Assistência Social e terceiros, por todas 
as despesas provenientes da prestação de serviços 
objeto do presente Instrumento, inclusive as de 
caráter tributário e trabalhista; 
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Recolher, quando for o caso, ao Fundo Municipal 
de Assistência Social, o saldo remanescente deste 
financiamento até o dia 31/12/ 2014. 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA DOTAÇÃO 
3.1 - A despesa em que importa a execução do 

objeto do presente convênio, num total de R$ 
36.000,00 (trinta e seis mil reais), referente a 09 
(nove) parcelas mensais de R$ 4.000,00 (quatro mil 
reais), ocorrerá por conta do orçamento vigente, na 
classificação da funcional programática: 
0824400492.074 – Apoio Institucional a Rede 
Socioassistencial das Proteções; 335043.00 – 
Subvenções sociais. 

CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA 
4.1 O presente terá vigência a partir de 03  de 

Abril de 2014 até o dia 31 de dezembro de 2014. 
CLÁUSULA QUINTA – DA SUSPENÇÃO 
5.1 - O presente convênio poderá ser suspenso 

total ou parcialmente: 
5.1.1 – Por qualquer dos partícipes em virtude do 

descumprimento de qualquer de suas cláusulas; 
5.1.2 – por acordo entre os convenentes. 
5.1.3- Por solicitação com fundamentação do 

Conselho Municipal de Assistência Social. 
5.1.4 – Por inadimplemento do recurso. 
CLÁUSULA SEXTA – DA PUBLICAÇÃO 
6.1 – O presente Convênio deverá ser publicado 

no Diário Oficial do Município e/ ou no Quadro de 
Avisos da Prefeitura conforme previsto no artigo 24 
da Lei Orgânica do Município de Castanhal, através 
de extrato, no prazo de até trinta dias após a sua 
assinatura.  

CLÁUSULA SÉTIMA – DOS CASOS OMISSOS 
7.1 Os casos omissos neste Instrumento serão 

resolvidos mediante acordo entre as partes. 
CLÁUSULA OITAVA – DO FORO 
8.1 - Fica eleito o Foro da Cidade de Castanhal, 

Estado do Pará para dirimir controvérsias resultantes 
de aplicação de cláusulas deste Convênio, com 
exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que 
possa ser. 

Assim sendo, firmam as partes o presente 
Instrumento, em 03 (três) vias de igual teor e forma, 
para um único e mesmo efeito, na presença das 
testemunhas abaixo. 

Castanhal, 03 de Abril de 2014. 
PAULO SERGIO R. TITAN 

Prefeito Municipal 
PAULA CRISTINA NOBRE TITAN 

Secretária Municipal de Assistência Social 
JOSÉ MARCELO SOUZA GOMES 

Associação Missão Resgate Castanhal 
TESTEMUNHAS: 
1 - __________________ 2- ___________________ 
CPF:                                CPF:  

CONVÊNIO Nº 004/2014/FMAS 
Termo de Convênio que entre si fazem de um 

lado o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL DE CASTANHAL, pessoa jurídica de Direito 
Público, inscrita no CNPJ sob o nº 11.431.771/0001-
50, com Sede na Avenida  Barão do Rio Branco nº 
814, Nova Olinda, Castanhal, Estado do Pará, 
através da Secretaria Municipal de Assistência Social, 
neste ato representada pela sua Secretária, Srª. 
PAULA CRISTINA NOBRE TITAN, brasileira, solteira, 
portadora do RG nº 4689635, expedida pela PC/PA, e 
CPF nº 791.015.502-68 no uso da competência que 
lhe foi atribuída através da Lei Municipal nº 004/97, 
de 16 de Abril de 1997, doravante denominada 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL, em favor da CARITAS DIOCESANA DE 

CASTANHAL, inscrita no CNPJ sob o nº 
09173597/0001-40, Entidade Civil, filantrópica, sem 
fins lucrativos e intuito político, com Sede à Rua 
Major Wilson, s/n, Cristo, Castanhal, Estado do Pará, 
neste ato representado por seu presidente o Srº 
ELEONOR PIEDADE DE ALMEIDA, brasileiro, 
casado, portadora do R.G nº 2521502. - PC/PA, e 
CPF nº 431.658.262-34, residente e domiciliado na 
Trav. Mª de Nazaré Silva Rocha, nº03 - Bairro Cristo, 
CEP: 68.745-000 Castanhal-Pará, doravante 
denominado CONVENIADO, celebram o presente 
CONVÊNIO mediante as cláusulas e condições 
seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
1.1 O presente convênio tem por objetivo 

conceder recursos financeiros a CONVENIADA para 
gasto em custeio, proporcionando melhor qualidade 
de vida aos demandatários. 

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES: 
2.1 Por força deste convênio os partícipes 

assumem as seguintes obrigações:  
I – Compete ao FUNDO MUNICIPAL DE 

ASSISTÊNCIA SOCIAL: 
Transferir a importância total de R$ 36.000,00 

(trinta e seis mil reais), divididos em 09 (nove) 
parcelas mensais de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), 
que será movimentada através da conta corrente nº 
33634-2, Agência nº 1136, Banco Itaú; 

Acompanhar e avaliar a execução do objeto 
deste convênio bem como o exercício técnico do 
profissional a ser contratado, através da 
Coordenação de Proteção Social Especial. 

Analisar as prestações de conta pela 
coordenadoria do Fundo Municipal de Assistência 
Social mensalmente. 

Participar ao Conselho Municipal de Assistência 
Social a efetivação deste convênio.  

II – Compete à CARITAS DIOSENA DE 
CASTANHAL: 

Em contrapartida pelos recursos financeiros 
recebidos, deve ofertar serviços de Casa de 
Passagem obedecendo as diretrizes da Politica 
Nacional; 

Promover todos os atos indispensáveis à 
execução do objeto deste convênio, com observância 
da Legislação pertinente sobre a matéria; 

Assegurar 04 (quatro) vagas para 
encaminhamentos pela Secretaria Municipal de 
Assistência Social; 

Empregar os recursos recebidos de acordo com 
o objetivo previsto da Clausula Primeira, 
independente de transcrição; 

Em se tratando de liberação de parcela de 
recursos, enviar ao CONVENENTE, Relatório de 
Execução Físico–Financeira do objeto do Convênio 
acompanhado de Demonstrativo dos Recursos 
Recebidos e de cópia das notas fiscais, para 
liberação das demais parcelas no prazo de 30 dias. 

Encaminhar ao Tribunal de Contas dos 
Municípios a prestação de contas da aplicação total 
dos recursos a que se refere o presente convênio no 
prazo de 30 (trinta) dias após o término da vigência, 
remetendo ao Fundo Municipal de Assistência Social 
cópia do comprovante da prestação de contas; 

Responsabilizar-se inteiramente perante o Fundo 
Municipal de Assistência Social e terceiros, por todas 
as despesas provenientes da prestação de serviços 
objeto do presente Instrumento, inclusive as de 
caráter tributário e trabalhista; 

Recolher, quando for o caso, ao Fundo Municipal 
de Assistência Social, o saldo remanescente deste 
financiamento até o dia 31/12/ 2014. 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA DOTAÇÃO 
3.1 - A despesa em que importa a execução do 

objeto do presente convênio, num total de R$ 
36.000,00 (trinta e seis mil reais), referente a 09 
(nove) parcelas mensais de R$ 4.000,00 (quatro mil 
reais), ocorrerá por conta do orçamento vigente, na 
classificação da funcional programática: 
0824400492.074 – Apoio Institucional a Rede 
Socioassistencial das Proteções; 335043.00 – 
Subvenções sociais. 

CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA 
4.1 O presente terá vigência a partir de 03 de 

abril de 2014 até o dia 31 de dezembro de 2014. 
CLÁUSULA QUINTA – DA SUSPENÇÃO 
5.1 - O presente convênio poderá ser suspenso 

total ou parcialmente: 
5.1.1 – Por qualquer dos partícipes em virtude do 

descumprimento de qualquer de suas cláusulas; 
5.1.2 – por acordo entre os convenentes. 
5.1.3- Por solicitação com fundamentação do 

Conselho Municipal de Assistência Social. 
5.1.4 – Por inadimplemento do recurso. 
CLÁUSULA SEXTA – DA PUBLICAÇÃO 
6.1 – O presente Convênio deverá ser publicado 

no Diário Oficial do Município e/ ou no Quadro de 
Avisos da Prefeitura conforme previsto no artigo 24 
da Lei Orgânica do Município de Castanhal, através 
de extrato, no prazo de até trinta dias após a sua 
assinatura.  

CLÁUSULA SÉTIMA – DOS CASOS OMISSOS 
7.1 Os casos omissos neste Instrumento serão 

resolvidos mediante acordo entre as partes. 
CLÁUSULA OITAVA – DO FORO 
8.1 - Fica eleito o Foro da Cidade de Castanhal, 

Estado do Pará para dirimir controvérsias resultantes 
de aplicação de cláusulas deste Convênio, com 
exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que 
possa ser. 

Assim sendo, firmam as partes o presente 
Instrumento, em 03 (três) vias de igual teor e forma, 
para um único e mesmo efeito, na presença das 
testemunhas abaixo. 

Castanhal, 03 de Abril de 2014. 
PAULO SERGIO R. TITAN 

Prefeito Municipal 
PAULA CRISTINA NOBRE TITAN 

Secretária Municipal de Assistência Social 
ELEONOR PIEDADE DE ALMEIDA 

Associação Caritas Diocesana de Castanhal 
TESTEMUNHAS: 
1 - __________________ 2- ___________________ 
CPF:                                CPF:  

CONVÊNIO Nº 005/2014 - FMAS 
Termo de Convênio que entre si fazem de um 

lado o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL DE CASTANHAL, pessoa jurídica de Direito 
Público, inscrita no CNPJ sob o nº 11.431.771/0001-
50, com Sede na Avenida  Barão do Rio Branco nº 
814, Nova Olinda, Castanhal, Estado do Pará, 
através da Secretaria Municipal de Assistência Social, 
neste ato representada pela sua Secretária, Srª. 
PAULA CRISTINA NOBRE TITAN, brasileira, solteira, 
portadora do RG nº 4689635, expedida pela PC/PA, e 
CPF nº 791.015.502-68 no uso da competência que 
lhe foi atribuída através da Lei Municipal nº 004/97, 
de 16 de Abril de 1997, doravante denominada 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL, em favor da ASSOCIAÇÃO DOS PAIS DOS 
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PROJETOS SOCIAIS CRIANÇA MODELO E 
EQUOTERAPIA, pessoa jurídica inscrita no CNPJ nº 
07.766.011/0001-26, entidade civil de caráter 
associativo e filantrópico, sem fins lucrativos e intuito 
político, com sede a Rodovia BR 316, Km 64, s/nº, 
vila do Apeú, município de Castanhal, Estado do 
Pará, neste ato representada por seu Diretor 
Presidente Srª MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA 
SANTOS, brasileira, portadora do RG nº 2628543 - 
SSP/PA do CPF nº 147.179.132-72, residente e 
domiciliada na Travessa Sete de Setembro, 22, bairro 
Saudade II, nesta cidade de Castanhal,  doravante 
denominada  CONVENIADA, celebram o presente 
CONVÊNIO mediante as cláusulas e condições 
seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
1.1 O presente convênio tem por objetivo 

conceder recursos financeiros a CONVENIADA para 
aquisição de material de limpeza, gêneros 
alimentícios e materiais de higiene pessoal, para 
tratamento das crianças atendidas pelos projetos 
sociais “Criança Modelo” e “Equoterapia”. 

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES: 
2.1 Por força deste convênio as partes assumem 

as seguintes obrigações: 
I – Compete ao FUNDO MUNICIPAL DE 

ASSISTÊNCIA SOCIAL: 
Transferir a importância total de R$ 33.162,72 

(trinta e três mil, cento e sessenta e dois reais e 
setenta e dois centavos) mais rendimentos, divididas 
em 12 parcelas, sendo que a primeira parcela de R$ 
5.527,12 (cinco mil quinhentos e vinte e sete reais e 
doze centavos), referente a janeiro e fevereiro, e as 
demais parcelas fixas no valor de RS 2.763,56 ( Dois 
mil setecentos e sessenta e três reais e cinquenta e 
seis centavos) que será movimentada através da 
conta corrente n° 035778, Agência n° 07080, Banco 
do Brasil; 

Acompanhar e avaliar a execução do objeto 
deste convênio pela coordenação de Proteção Social 
Especial. 

Analisar as prestações de conta pela 
coordenadoria do Fundo Municipal de Assistência 
Social mensalmente. 

Participar ao Conselho Municipal de Assistência 
Social a efetivação deste convênio.  

II – Compete a ASSOCIAÇÃO DOS PAIS DOS 
PROJETOS SOCIAIS CRIANÇA MODELO E 
EQUOTERAPIA  

Em contrapartida pelo recurso financeiro 
recebido, deve ofertar serviços que responda ao 
objeto de suas atividades. 

Promover todos os atos indispensáveis à 
execução do objeto deste convênio com observância 
da Legislação pertinente sobre a matéria; 

Assegurar 04 (quatro) vagas destinadas a 
crianças/adolescentes encaminhadas pela Secretaria 
Municipal de Assistência Social;,  

Empregar os recursos recebidos de acordo com 
o objetivo previsto da Clausula Primeira, 
independente de transcrição; 

Em se tratando de liberação de parcela de 
recursos, enviar ao CONVENENTE, Relatório de 
Execução Físico – Financeiro do objeto do Convênio 
acompanhado de Demonstrativo dos Recursos 
Recebidos e de cópia das notas fiscais, no prazo de 
30 (trinta) dias. 

Encaminhar ao Fundo Municipal de Assistência 
Social a prestação de contas da aplicação total dos 
recursos a que se refere o presente convênio no 
prazo de 30 (trinta) dias após o término da vigência; 

Responsabilizar-se inteiramente perante ao 
Fundo Municipal de Assistência Social e terceiros, por 
todas as despesas provenientes da prestação de 
serviços objeto do presente Instrumento, inclusive as 
de caráter tributário e trabalhista; 

Recolher. Quando for o caso, ao Fundo Municipal 
de Assistência Social, o saldo remanescente deste 
financiamento ate o dia 31/12/2014. 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA DOTAÇÃO 
3.1 - A despesa em que importa a execução do 

objeto do presente convênio, num total de R$ 
33.162,72 (Trinta e três mil cento e sessenta e dois 
reais e setenta e dois centavos) mais rendimentos, 
referente a 12 parcelas mensais de R$ 2.763,56 (Dois 
mil setecentos e sessenta e três reais e cinquenta e 
seis centavos), ocorrerá por conta do orçamento 
vigente, na classificação da funcional programática: 
0824200522.064 – Manutenção das Ações de 
Proteção Social Pessoas com deficiência e suas 
famílias; 335043.00 – Subvenções sociais. 

CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA 
4.1 O presente terá vigência a partir de 03 de 

Abril de 2014 até o dia 31 de dezembro de 2014. 
CLÁUSULA QUINTA – DA SUSPENÇÃO 
5.1 - O presente convênio poderá ser suspenso 

total ou parcialmente: 
5.1.1 – Por qualquer dos partícipes em virtude do 

inadimplemento de qualquer de suas clausulas; 
5.1.2– Por acordo entre os convenentes. 
5.1.3 – Por solicitação com fundamentação do 

Conselho Municipal de Assistência Social. 
5.1.4 – por inadimplemento do recurso 
CLÁUSULA SEXTA – DA PUBLICAÇÃO 
6.1 – O presente Convênio deverá ser publicado 

no Diário Oficial do Município e/ ou no Quadro de 
Avisos da Prefeitura conforme previsto no artigo 24 
da Lei Orgânica do Município de Castanhal, através 
de extrato, no prazo de até trinta dias após a sua 
assinatura.  

CLÁUSULA SETIMA– DOS CASOS OMISSOS 
7.1 Os casos omissos neste Instrumento serão 

resolvidos mediante acordo entre os partícipes. 
CLÁUSULA OITAVA – DO FORO 
8.1 - Fica eleito o Foro da Cidade de Castanhal, 

Estado do Pará para dirimir controvérsias resultantes 
de aplicação de cláusulas deste Convênio, com 
exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que 
possa ser. 

Assim sendo, firmam as partes o presente 
Instrumento, em 03 (três) vias de igual teor e forma, 
para um único e mesmo efeito, na presença das 
testemunhas abaixo. 

Castanhal, 03 de Abril de 2014. 
PAULO SERGIO R. TITAN 

Prefeito Municipal 
PAULA CRISTINA NOBRE TITAN 

Secretária Municipal de Assistência Social 
MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA SANTOS 
ASSOCIAÇÃO DOS PAIS DOS PROJETOS SOCIAIS 

CRIANÇA MODELO E EQUOTERAPIA 

TESTEMUNHAS: 
1 - __________________ 2- ___________________ 
CPF:                                CPF:  

TERMO ADITIVO CONVÊNIO Nº 
004/2015- PMC/FMAS 

Termo de Convênio que entre si fazem de um 
lado o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL DE CASTANHAL, pessoa jurídica de Direito 
Público, inscrita no CNPJ sob o nº 11.431.771/0001-
50, com Sede na Avenida  Barão do Rio Branco nº 
814, Nova Olinda, Castanhal, Estado do Pará, 

através da Secretaria Municipal de Assistência Social, 
neste ato representada pela sua Secretária, Srª. 
PAULA CRISTINA NOBRE TITAN, brasileira, solteira, 
portadora do RG nº 4689635, expedida pela PC/PA, e 
CPF nº 791.015.502-68 no uso da competência que 
lhe foi atribuída através da Lei Municipal nº 004/97, 
de 16 de Abril de 1997, doravante denominada 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL, em favor da CARITAS DIOCESANA DE 
CASTANHAL, inscrita no CNPJ sob o nº 
09173597/0001-40, Entidade Civil, filantrópica, sem 
fins lucrativos e intuito político, com Sede à Rua 
Major Wilson, s/n, Cristo, Castanhal, Estado do Pará, 
neste ato representado por seu presidente o Srº 
ELEONOR PIEDADE DE ALMEIDA, brasileiro, 
casado, portadora do R.G nº 2521502. - PC/PA, e 
CPF nº 431.658.262-34, residente e domiciliado na 
Trav. Mª de Nazaré Silva Rocha, nº03 - Bairro Cristo, 
CEP: 68.745-000 Castanhal-Pará, doravante 
denominado CONVENIADO: 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
O presente Termo Aditivo, visa a inclusão da 

alínea “e” da CLÁUSULA SEGUNDA – DAS 
OBRIGAÇÕES e a alteração da CLÁUSULA SEXTA 
– DA VIGÊNCIA, passando a vigorar com a seguinte 
redação: 

“CLÁUSULA SEGUNDA – DAS 
OBRIGAÇÕES:” 

2.1- Por força deste convênio as partes assumem 
as seguintes obrigações: 

I – Compete ao FUNDO MUNICIPAL DE 
ASSISTÊNCIA SOCIAL: 

e) prorrogar, de ofício, a vigência do convênio, 
quando houver atraso na liberação dos recursos (se 
houver) ou dos serviços, limitada a prorrogação ao 
exato período do atraso.  

“CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA” 
4.1- O presente terá vigência a partir de 03 de 

abril de 2014 até a quitação das parcelas.  
CLÁUSULA SEGUNDA - DA RATIFICAÇÃO 
2.1 - Todas as condições estabelecidas no 

Convênio Original não alterado por este instrumento 
continuam em pleno vigor, para todos os fins de 
direito.        

CLÁUSULA TERCEIRA  - DA PUBLICAÇÃO 
3.1 – O presente Aditivo de Convênio deverá ser 

publicado no Diário Oficial do Município e/ ou no 
Quadro de Avisos do Fundo Municipal de Assistência 
Social conforme previsto no artigo 24 da Lei Orgânica 
do Município de Castanhal, através de extrato, no 
prazo de até trinta dias após a sua assinatura.  

Castanhal, 01 de Janeiro de 2015. 
PAULO SERGIO R. TITAN 

Prefeito Municipal 
PAULA CRISTINA NOBRE TITAN 

Secretária Municipal de Assistência Social 
ELEONOR PIEDADE DE ALMEIDA 

Associação Caritas Diocesana de Castanhal 
TESTEMUNHAS: 
1 - __________________ 2- ___________________ 
CPF:                                CPF:  

TERMO ADITIVO CONVÊNIO Nº 
005/2015 - FMAS 

Primeiro Termo Aditivo de Convênio que fazem 
de um lado o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL DE CASTANHAL, pessoa jurídica de Direito 
Público, inscrita no CNPJ sob o nº 11.431.771/0001-
50, com sede na Avenida Barão do Rio Branco nº 
814, Nova Olinda, Castanhal, Estado do Pará, 
através da Secretaria Municipal de Assistência Social, 
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neste ato representada pela sua Secretária, Srª. 
PAULA CRISTINA NOBRE TITAN, brasileira, solteira, 
portadora do RG nº 4689635, expedida pela PC/PA, e 
CPF nº 791.015.502-68 no uso da competência que 
lhe foi atribuída através da Lei Municipal nº 004/97, 
de 16 de Abril de 1997, doravante denominada 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL, em favor da ASSOCIAÇÃO DOS PAIS DOS 
PROJETOS SOCIAIS CRIANÇA MODELO E 
EQUOTERAPIA, pessoa jurídica inscrita no CNPJ nº 
07.766.011/0001-26, entidade civil de caráter 
associativo e filantrópico, sem fins lucrativos e intuito 
político, com sede a Rodovia BR 316, Km 64, s/nº, 
vila do Apeú, município de Castanhal, Estado do 
Pará, neste ato representada por seu Diretor 
Presidente Srª MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA 
SANTOS, brasileira, portadora do RG nº 2628543 - 
SSP/PA do CPF nº 147.179.132-72, residente e 
domiciliada na Travessa Sete de Setembro, 22, bairro 
Saudade II, nesta cidade de Castanhal,  doravante 
denominada  CONVENIADA: 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
O presente Termo Aditivo visa à inclusão da 

alínea “e” da CLÁUSULA SEGUNDA – DAS 
OBRIGAÇÕES e a alteração da CLÁUSULA SEXTA 
– DA VIGÊNCIA, passando a vigorar com a seguinte 
redação: 

“CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES:” 
2.1-     Por força deste convênio as partes 

assumem as seguintes obrigações: 
I – Compete ao FUNDO MUNICIPAL DE 

ASSISTÊNCIA SOCIAL: 
e) prorrogar, de ofício, a vigência do convênio, 

quando houver atraso na liberação dos recursos (se 
houver) ou dos serviços, limitada a prorrogação ao 
exato período do atraso.  

“CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA” 
4.1- O presente terá vigência a partir de 03 de 

abril de 2014 até a quitação das parcelas.  
CLÁUSULA SEGUNDA - DA RATIFICAÇÃO 
2.1 - Todas as condições estabelecidas no 

Convênio Original não alterado por este instrumento 
continuam em pleno vigor, para todos os fins de 
direito.        

CLÁUSULA TERCEIRA  - DA PUBLICAÇÃO 
3.1 – O presente Aditivo de Convênio deverá ser 

publicado no Diário Oficial do Município e/ ou no 
Quadro de Avisos do Fundo Municipal de Assistência 
Social conforme previsto no artigo 24 da Lei Orgânica 
do Município de Castanhal, através de extrato, no 
prazo de até trinta dias após a sua assinatura.                            

Castanhal, 01 de Janeiro de 2015. 
PAULO SERGIO R. TITAN 

Prefeito Municipal 
PAULA CRISTINA NOBRE TITAN 

Secretária Municipal de Assistência Social 
MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA SANTOS 
ASSOCIAÇÃO DOS PAIS DOS PROJETOS SOCIAIS 

CRIANÇA MODELO E EQUOTERAPIA 

TESTEMUNHAS: 
1 - __________________ 2- ___________________ 
CPF:                                CPF:  

TERMO ADITIVO CONVÊNIO Nº 
001/2015 – PMC/FMAS 

Primeiro Termo Aditivo de Convênio que fazem 
de um lado o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL DE CASTANHAL, pessoa jurídica de Direito 
Público, inscrita no CNPJ sob o nº 11.431.771/0001-
50, com sede na Avenida Barão do Rio Branco nº 
814, Nova Olinda, Castanhal, Estado do Pará, 
através da Secretaria Municipal de Assistência Social, 

neste ato representada pela sua Secretária, Srª. 
PAULA CRISTINA NOBRE TITAN, brasileira, solteira, 
portadora do RG nº 4689635, expedida pela PC/PA, e 
CPF nº 791.015.502-68 no uso da competência que 
lhe foi atribuída através da Lei Municipal nº 004/97, 
de 16 de Abril de 1997, doravante denominada 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL, em favor da ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA 
DO DESENVOLVIMENTO E PROGRESSO DOS 
MORADORES DO BAIRRO JADERLÂNDIA, pessoa 
jurídica inscrita no CNPJ nº 02.875.085/0001-87, 
entidade civil de caráter associativo e filantrópico, 
sem fins lucrativos e intuito político, com sede a Tv. 
Dois de Novembro, Quadra 127, nº 162, Lote 17, 
Bairro Jaderlândia, município de Castanhal, Estado 
do Pará, neste ato  representado por sua Presidente 
Srª Maria de Nazaré Ferreira de Abreu, brasileira, 
casada, portadora do RG nº 2728001 SSP/PA do 
CPF nº 572.645.112-00, residente e domiciliada 
Travessa Minervina Afonso de Barros, nº 24, Bairro 
Jaderlândia, nesta cidade de Castanhal, doravante 
denominada  CONVENIADA: 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
O presente Termo Aditivo, visa a inclusão da 

alínea “e” da CLÁUSULA SEGUNDA – DAS 
OBRIGAÇÕES e a alteração da CLÁUSULA SEXTA 
– DA VIGÊNCIA, passando a vigorar com a seguinte 
redação: 

“CLÁUSULA SEGUNDA – DAS 
OBRIGAÇÕES:” 

2.1- Por força deste convênio as partes assumem 
as seguintes obrigações: 

I – Compete ao FUNDO MUNICIPAL DE 
ASSISTÊNCIA SOCIAL: 

e) prorrogar, de ofício, a vigência do convênio, 
quando houver atraso na liberação dos recursos (se 
houver) ou dos serviços, limitada a prorrogação ao 
exato período do atraso.  

“CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA” 
4.1- O presente terá vigência a partir de 03 de 

abril de 2014 até a quitação das parcelas.  
CLÁUSULA SEGUNDA - DA RATIFICAÇÃO 
2.1 - Todas as condições estabelecidas no 

Convênio Original não alterado por este instrumento 
continuam em pleno vigor, para todos os fins de 
direito.        

CLÁUSULA TERCEIRA  - DA PUBLICAÇÃO 
3.1 – O presente Aditivo de Convênio deverá ser 

publicado no Diário Oficial do Município e/ ou no 
Quadro de Avisos do Fundo Municipal de Assistência 
Social conforme previsto no artigo 24 da Lei Orgânica 
do Município de Castanhal, através de extrato, no 
prazo de até trinta dias após a sua assinatura.  

Castanhal, 01 de Janeiro de 2015. 
PAULO SERGIO R. TITAN 

Prefeito Municipal 
PAULA CRISTINA NOBRE TITAN 

Secretária Municipal de Assistência Social 
MARIA DE NAZARÉ FERREIRA DE ABREU 

Associação C. do Des. e Prog. Dos Moradores do Bairro 
Jaderlândia 

TESTEMUNHAS: 
1 - __________________ 2- ___________________ 
CPF:                                CPF:  

TERMO ADITIVO CONVÊNIO Nº  
002/2014 – PMC/FMAS 

Primeiro Termo Aditivo de Convênio que fazem 
de um lado o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL DE CASTANHAL, pessoa jurídica de Direito 
Público, inscrita no CNPJ sob o nº 11.431.771/0001-
50, com sede na Avenida Barão do Rio Branco nº 

814, Nova Olinda, Castanhal, Estado do Pará, 
através da Secretaria Municipal de Assistência Social, 
neste ato representada pela sua Secretária, Srª. 
PAULA CRISTINA NOBRE TITAN, brasileira, solteira, 
portadora do RG nº 4689635, expedida pela PC/PA, e 
CPF nº 791.015.502-68 no uso da competência que 
lhe foi atribuída através da Lei Municipal nº 004/97, 
de 16 de Abril de 1997, doravante denominada 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL, em favor da ASSOCIAÇÃO DAS DAMAS 
DA FRATERNIDADE DE CASTANHAL, inscrita no 
CNPJ sob o nº 04.553.970/0001-75, Entidade Civil, 
filantrópica, sem fins lucrativos e intuito político, com 
Sede à Av. Augusto Montenegro, 348, Apeú, 
Castanhal, Estado do Pará, neste ato representado 
por sua presidente a Srª CARMELITA ALVES 
BARROS, brasileira, viúva, portadora do R.G 
nº5575733. - SEGUP/PA, e CPF nº 287.401.142-87, 
residente e domiciliada na Rua 1º de Maio, nº2677, 
condomínio Quinta do Lago, casa 39 - Bairro Estrela, 
CEP: 68.743-040 Castanhal-Pará, doravante 
denominada CONVENIADA: 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
O presente Termo Aditivo, visa a inclusão da 

alínea “e” da CLÁUSULA SEGUNDA – DAS 
OBRIGAÇÕES e a alteração da CLÁUSULA SEXTA 
– DA VIGÊNCIA, passando a vigorar com a seguinte 
redação: 

“CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES:” 
2.1-     Por força deste convênio as partes 

assumem as seguintes obrigações: 
I – Compete ao FUNDO MUNICIPAL DE 

ASSISTÊNCIA SOCIAL: 
e) prorrogar, de ofício, a vigência do convênio, 

quando houver atraso na liberação dos recursos (se 
houver) ou dos serviços, limitada a prorrogação ao 
exato período do atraso.  

“CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA” 
4.1- O presente terá vigência a partir de 03 de 

abril de 2014 até a quitação das parcelas.  
CLÁUSULA SEGUNDA - DA RATIFICAÇÃO 
2.1 - Todas as condições estabelecidas no 

Convênio Original não alterado por este instrumento 
continuam em pleno vigor, para todos os fins de 
direito.        

CLÁUSULA TERCEIRA  - DA PUBLICAÇÃO 
3.1 – O presente Aditivo de Convênio deverá ser 

publicado no Diário Oficial do Município e/ ou no 
Quadro de Avisos do Fundo Municipal de Assistência 
Social conforme previsto no artigo 24 da Lei Orgânica 
do Município de Castanhal, através de extrato, no 
prazo de até trinta dias após a sua assinatura.  

Castanhal, 01 de Janeiro de 2015.. 
PAULO SERGIO R. TITAN 

Prefeito Municipal 
PAULA CRISTINA NOBRE TITAN 

Secretária Municipal de Assistência Social 
CARMELITA ALVES BARROS 

Associação das Damas da Fraternidade de Castanhal 
TESTEMUNHAS: 
1 - __________________ 2- ___________________ 
CPF:                                CPF:  
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TERMO ADITIVO CONVÊNIO Nº 
003/2015- PMC/FMAS 

Termo de Convênio que entre si fazem de um 
lado o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL DE CASTANHAL, pessoa jurídica de Direito 
Público, inscrita no CNPJ sob o nº 11.431.771/0001-
50, com Sede na Avenida Barão do Rio Branco nº 
814, Nova Olinda, Castanhal, Estado do Pará, 
através da Secretaria Municipal de Assistência Social, 
neste ato representada pela sua Secretária, Srª. 
PAULA CRISTINA NOBRE TITAN, brasileira, solteira, 
portadora do RG nº 4689635, expedida pela PC/PA, e 
CPF nº 791.015.502-68 no uso da competência que 
lhe foi atribuída através da Lei Municipal nº 004/97, 
de 16 de Abril de 1997, doravante denominada 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL, em favor da ASSOCIAÇÃO MISSÃO 
RESGATE CASTANHAL, inscrita no CNPJ sob o nº 
11.245.387/0001-62, Entidade Civil, filantrópica, sem 
fins lucrativos e intuito político, com Sede à Rua 
Floriano Peixoto, 3620, Estrela, Castanhal, Estado do 
Pará, neste ato representado por seu presidente o Srº 
JOSÉ MARCELO SOUZA GOMES, brasileiro, 
casado, portadora do R.G nº3655683. - SSP/PA, e 
CPF nº 518.537.362-87, residente e domiciliado na 
Trav. Santa Luzia, nº110 - Bairro Cariri, CEP: 68.745-
000 Castanhal-Pará, doravante denominado 
CONVENIADO: 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
O presente Termo Aditivo, visa a inclusão da 

alínea “e” da CLÁUSULA SEGUNDA – DAS 
OBRIGAÇÕES e a alteração da CLÁUSULA SEXTA 
– DA VIGÊNCIA, passando a vigorar com a seguinte 
redação: 

“CLÁUSULA SEGUNDA – DAS 
OBRIGAÇÕES:” 

2.1- Por força deste convênio as partes assumem 
as seguintes obrigações: 

I – Compete ao FUNDO MUNICIPAL DE 
ASSISTÊNCIA SOCIAL: 

e) prorrogar, de ofício, a vigência do convênio, 
quando houver atraso na liberação dos recursos (se 
houver) ou dos serviços, limitada a prorrogação ao 
exato período do atraso.  

“CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA” 
4.1- O presente terá vigência a partir de 03 de 

abril de 2014 até a quitação das parcelas.  
CLÁUSULA SEGUNDA - DA RATIFICAÇÃO 
2.1 - Todas as condições estabelecidas no 

Convênio Original não alterado por este instrumento 
continuam em pleno vigor, para todos os fins de 
direito.        

CLÁUSULA TERCEIRA - DA PUBLICAÇÃO 
3.1 – O presente Aditivo de Convênio deverá ser 

publicado no Diário Oficial do Município e/ ou no 
Quadro de Avisos do Fundo Municipal de Assistência 
Social conforme previsto no artigo 24 da Lei Orgânica 
do Município de Castanhal, através de extrato, no 
prazo de até trinta dias após a sua assinatura.  

Castanhal, 01 de Janeiro de 2015. 
PAULO SERGIO R. TITAN 

Prefeito Municipal 
PAULA CRISTINA NOBRE TITAN 

Secretária Municipal de Assistência Social 
JOSÉ MARCELO SOUZA GOMES 

Associação Missão Resgate Castanhal 
TESTEMUNHAS: 

TESTEMUNHAS: 
1 - __________________ 2- ___________________ 
CPF:                                CPF:  

CONTRATO Nº  
CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE 
CASTANHAL-PA, E ASSOCIAÇÃO 
PARAENSE DE QUALIFICAÇÃO 
PROFISSIONAL – ASPAQ, COMO A 
SEGUIR DECLARA. 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL - PA, 
com sede e foro em CASTANHAL/PA, localizada à 
AVENIDA BARÃO DO RIO BRANCO, 2232, 
CENTRO, CEP: 68.740-000, inscrita no CNPJ/MF 
sob o nº 05.121.991/0001-84, neste ato representado 
pelo Sr. PAULO SÉRGIO RODRIGUES TITAN, 
nomeado por meio de Eleição Direta,  portador da 
Carteira de Identidade Nº 1971646 2ª VIA, CPF nº 
001.140.572-49, no uso da atribuição que lhe confere 
a Ata de Posse, neste ato denominado simplesmente 
CONTRATANTE e a ASSOCIAÇÃO PARAENSE DE 
QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL – ASPAQ, com 
sede na Travessa Cônego Luís Leitão, nº 2475, 
Anexo C, Bairro: Centro, CEP: 68.745-020, telefone 
(091) 3711-2168, inscrita no CNPJ sob o nº 
09.615.271/001-26, doravante denominada 
CONTRATADA, neste ato representado por seu 
presidente, Sr. CÉZAR PEREIRA MOTA, residente e 
domiciliado na Av. Barão do Rio Branco, 1791, Ed. 
Sandra Heloísa, Apt. 702, Bairro: Centro, CEP: 
68.742-440, telefone: (91) 9-8064-1625, portador da 
CI nº 2936653 PC/PA e do CPF nº 588.054.512-15, 
têm justa e contratada a prestação de serviços 
relacionados com a execução de ações mediante as 
cláusulas e condições a seguir expressas: 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DA ORIGEM DO 
CONTRATO  
1.1 Este contrato é oriundo do programa Projovem, 
para a realização de cursos de qualificação para 
desenvolvimento profissional, e encontra guarida no 
art.4º da lei 11.692/2008. 
CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO 
2.1 Constitui objeto do presente contrato, contratação 
de Associação especializada para viabilizar a 
execução do Programa Projovem Urbano, 
coordenado pela Secretaria Municipal de Educação 
de Castanhal – PA. 
CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO 
3.1 Pelos serviços do presente instrumento, a 
CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, o valor 
global de 629.999,88 (seiscentos e vinte e nove 
mil novecentos e noventa e nove reais e oitenta e 
oito centavos) em 19 (dezenove) parcelas, estando 
incluídos no valor, todos os custos necessários à 
perfeita execução do objeto do Contrato, englobando 
encargos trabalhistas e fiscais, conforme a proposta 
apresentada e aprovada pela CONTRATANTE. 
3.2 A CONTRATANTE não se responsabilizará pelo 
pagamento de qualquer despesa que venha a ser 
efetuada pela CONTRATADA, sem previsão neste 
instrumento e/ou conforme a resolução nº 8, de 16 de 
abril de 2014, artigo 6º, inciso IV. 
CLÁUSULA QUARTA DAS CONDIÇÕES DE 
PAGAMENTO 
4.1 O pagamento deverá ser efetuado no prazo de 
até dez dias da protocolização da nota fiscal/recibo, 
devidamente atestado pela Coordenação Local do 
Projovem Urbano – 2014 SEMED Castanhal-PA, 
conforme o que se segue: 
4.1.1 FORMA DE PAGAMENTO – Liberação de 
40% do valor do termo de Adesão, consubstanciando 

o valor de R$ 98.400,00 (noventa e oito mil reais) e o 
restante em 18 parcelas iguais no valor de R$ 
29.533,32 (vinte e nove mil quinhentos e trinta e três 
reais e trinta e dois centavos). 
CLÁUSULA QUINTA – DA SESSÃO OU 
TRANSFERÊNCIA 
5.1 O presente Contrato não poderá ser objeto de 
subcontratação, cessão ou transferência no todo ou 
parte do objeto contratual, respondendo a 
CONTRATADA pela fiel execução da integralidade 
das ações previstas neste Contrato. 
CLÁUSULA SEXTA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA 
6.1 O prazo de duração deste Contrato será de no 
máximo 19 (dezenove) meses a contar da data de 
sua assinatura, podendo ser prorrogado, na forma do 
que dispõe o art. 57 da Lei Federal nº 8.666/93, 
desde que haja interesse da administração. 
CLÁUSULA SÉTIMA – DOS RECURSOS 
FINANCEIROS 
7.1 Para atender as despesas decorrentes desta 
contratação, a Prefeitura Municipal de Castanhal-PA 
vale-se-á dos recursos provenientes da transferência 
automática de recursos financeiros ao município, do 
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA 
EDUCAÇÃO-FNDE, para o desenvolvimento de 
ações do Programa Nacional de Inclusão de Jovens – 
Projovem Urbano 2014 conforme estabelece a 
Resolução nº 8, de 16 de abril de 2014. 
 
CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES 
8.1. DA CONTRATADA 

I. Proceder a contratação do pessoal, de 

acordo com a proposta aprovada por esta 

CONTRATANTE; 

II. Apresentar à CONTRATANTE, até 05 

(cinco) dias úteis a assinatura deste 

instrumento, a listagem nominal dos 

profissionais contratados com os devidos 

certificados e certificações; 

III. Encaminhar a Coordenação Local do 

Projovem Urbano/SEMED, quando 

solicitado, relatórios, cronogramas e 

demais informações técnicas para que a 

execução tenha o êxito desejado; 

IV. A programação deverá ser desenvolvida 

de acordo com este Contrato. Quando a 

alteração for inevitável, consultar a 

Prefeitura Municipal de Castanhal-PA 

previamente, através do formulário padrão. 

V. A CONTRATADA responsabiliza-se pelas 

informações prestadas através de 

relatórios, à Coordenação Local do 

Projovem Urbano/SEMED, só sendo 

admitidas correções mediante justificativa 

previa e autorização da CONTRATANTE. 

Qualquer inconsistência com os relatórios 

encaminhados deverá ser corrigida pela 

CONTRATADA, sendo que o cumprimento 

dessas responsabilidades somente se 

dará após conferência do seu conteúdo 

pelos técnicos da CONTRATANTE e não 

pela simples entrega dos mesmos; 

VI. A CONTRATADA será responsável civil, 

penal e administrativamente por todas as 

informações prestadas à Coordenação 
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Local do Projovem Urbano/SEMED acerca 

da execução dos trabalhos; 

VII. Prover as ações com recursos humanos 

capacitados e em quantidade compatível à 

execução do objeto deste contrato 

promovendo para tanto, antes do início 

das ações, o treinamento dos mesmos 

sobre o Projovem, de forma que estejam 

aptos a fornecer informações e 

desempenhar o seu papel no Programa; 

VIII. Arcar com todos os custos referentes ao 

pagamento dos coordenados e assistentes 

assim como, assumir inteira 

responsabilidade pelos encargos e 

obrigações de natureza social, trabalhista 

previdenciária e tributária, resultantes da 

execução do objeto deste Contrato, 

isentando a CONTRATANTE; 

IX. Facilitar o acompanhamentos e supervisão 

pela CONTRATANTE, propiciando a 

equipe encarregada de tais 

procedimentos, a ter amplo acesso a toda 

a documentação que diga respeito a 

execução do Projovem Urbano; 

X.  Cobrar para que cada turma, apresente a 

frequência dos educandos, em 

instrumental padronizada pela 

CONTRATANTE, em original, conforme 

modelos constantes do Manual de 

Orientação aos Parceiros Executores; 

XI. Apresentar à CONTRATANTE, relatório 

quantitativo sobre a execução das 

contratadas, bem como análise qualitativa 

os resultados finais efetivamente obtidos, 

com enfoque em elevação de escolaridade 

e inserção de educandos no mundo de 

trabalho, registro de comentários e 

sugestões que possam contribuir para o 

aprimoramento do PROJOVEM; 

XII. Manter arquivados todos os documentos 

referentes a execução deste contrato por 

um prazo de 05 (cinco) anos após 

aprovação da prestação de contas por 

órgão competente da administração 

estadual, devendo ficar para a fiscalização 

e controle do Setor competente, os quais 

compõem o objetivo de trabalho da 

CONTRATANTE; 

XIII. Informar à CONTRATANTE os dados 

sobre a conta bancária exclusiva para a 

movimentação dos recursos; 

XIV. Apresentar informações adicionais quando 

solicitadas pela CONTRATANTE; 

XV. Participar, quando convocada, dos eventos 

que permitam garantir a transparência dos 

processo de execução e resultados 

alcançados pelo PROJOVEM; 

XVI. Responder, no prazo estipulado pela 

CONTRATANTE, a notificação a eventuais 

ocorrências na execução deste 

instrumento, decorrente de supervisão ou 

de outros meios, com a justificativa e 

documentação comprovando que a 

ocorrência tenha sido efetivamente 

sanada, ficando suspenso o pagamento de 

qualquer das parcelas enquanto perdurar a 

pendência. Não havendo solução, a 

CONTRATADA perderá direito ao 

recebimento do valor referente à (as) 

turma (as) sobre a (s) qual (is) incida a 

irregularidade. 

PARÁGRAFO ÚNICO – O não cumprimento de 
qualquer dos incisos desta cláusula implicará em 
infração independente de notificação, ficando a 
CONTRATADA sujeita às penalidades constantes da 
Cláusula Décima Segunda deste Contrato. 
8.2 DA CONTRATANTE 
I. Enquanto gestora do Programa, a 

Prefeitura Municipal de Castanhal-PA irá 

proceder a analise e acompanhamento de 

todas as ações desempenhadas  

CONTRATADA; 

II. Solicitar a substituição dos profissionais 

contratados, caso os mesmos não estejam 

desempenhando suas funções a contento; 

III. Prestar assessoria técnica quando 

necessária à boa execução das ações; 

IV. Acompanhar a execução deste 

Instrumento e realizar a supervisão 

avaliando a eficiência e a eficácia das 

ações em termos do previsto e do 

realizado por meio dos representantes 

desta CONTRATANTE ou da 

Superitendência Regional do Trabalho e 

do MTE; 

V. Notificar por escrito à CONTRATADA 

quando da ocorrência de falhas na 

execução das ações, eventuais 

irregularidades e denúncias registradas, 

fixando prazo para resposta e devida 

correções; 

VI. Efetuar o pagamentos dos serviços/ações 

executadas, conforme o estabelecido na 

Cláusula Quarta deste Instrumento; 

VII. Manter o arquivo próprio na Secretaria 

Municipal de Educação, de toda a 

documentação discriminada na Cláusula 

Quarta, assim como documentos: Projeto 

de execução, análise técnica e todos os 

que se fizerem necessários para 

comprovação de prestação de contas. 

CLÁUSULA NONA – DA RESPONSABILIDADE 
9.1 A CONTRATADA é responsável pelos danos 

causados diretamente à CONTRATANTE ou a 
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na 
execução das ações/objeto deste Contrato, não 
excluindo ou reduzindo a plenitude desta 
responsabilidade, a supervisão e o 
acompanhamento pelo órgão CONTRATANTE. 

9.2 A CONTRATANTE não responderá por quaisquer 
compromissos assumidos pela CONTRATADA 
com terceiros, bem como por quaisquer ônus, 
direitos ou obrigações vinculadas à legislação 
trabalhista, previdenciária, tributária ou 
securitária, decorrentes da execução do 
Contrato, cujo equipamento e responsabilidade 
caberão exclusivamente à CONTRATADA. 

CLÁUSULA DÉCIMA -DA SUPERVISÃO E 
ACOMPANHAMENTO 
10.1  Não obstante o fato de a 

CONTRATADA ser a única e exclusiva 

responsável pela execução das ações 
objeto deste Contrato, a 
CONTRATANTE, através da Secretaria 
Municipal de Educação - SEMED e/ou 
de representantes formalmente 
credenciados, sem restringir a plenitude 
desta responsabilidade, exercerá a mais 
ampla e completa supervisão e 
acompanhamento na execução das 
ações; 

10.2  Fica designada a Coordenação Local 
composta pelos servidores lotados na 
SEMED: ORLANDO SANTANA DE 
OLIVEIRA JÚNIOR matrícula nº 4686-8 
(Coordenador), PATRICIA 
BOAVENTURA NASCIMENTO RIBEIRO 
Matrícula nº 56154-1 (Assistente 
Administrativo), e OLIVALDO FAVACHO 
BARATA Matricula 3383-9/1 (Assistente 
Pedagógico) , como fiscais do presente 
contrato, devendo apresentar relatórios 
de fiscalização à SEMED. Deverá 
apresentar relatório parcial de execução 
após a entrega da 2 Parcela do 
pagamento e relatório final conclusivo ao 
término da execução deste Contrato; 

10.3  Obriga-se a CONTRATADA a facilitar de 
modo amplo e completo, a ação de 
supervisão e acompanhamento, 
permitindo-lhe livre acesso a todos os 
locais / salas onde serão desenvolvidas 
as ações, prestar informações e 
esclarecer as dúvidas que formalmente 
lhe sejam solicitadas pela 
CONTRATANTE, para perfeito 
conhecimento e controle das ações, bem 
como, acatar as determinações, 
observações e exigências julgadas 
necessárias à eficiência das ações 
contratadas; 

10.4  As eventuais falhas ou irregularidades 
que forem verificadas e não sanadas no 
prazo fixado pela supervisão serão 
objetos de comunicação oficial à 
autoridade competente para adoção das 
medidas convenientes; 

10.5  As solicitações, reclamações, exigências 
e ocorrências relacionadas à execução 
das ações, deverão ser registradas pela 
CONTRATANTE notificando-se a 
CONTRATADA para adoção das 
providências que se fizerem necessária, 
ou aos seus prepostos, no Formulário de 
Ocorrência, produzindo, esses, registros 
de direito. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO 
RECEBIMENTO DO OBJETO 
11.1  Executadas as ações e estando as 

mesmas de acordo com os termos 
contratuais e, ainda, observada a 
legislação em vigor, os serviços serão 
recebidos pela CONTRATANTE; 

11.2  O recebimento dos serviços pelo 
servidor ou comissão designada pela 
autoridade competente, deverá ser 
efetivado mediante termo 
circunstanciado, assinado pelas partes, 
e acompanhado da documentação 
constante da Cláusula Quarta, item 
4.1.3. para fins de pagamento da última 
parcela dos preços/serviços. 
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CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS SANÇÕES 
12.1  Pelo atraso e no caso de inexecução 

total ou parcial do CONTRATO, 
garantindo o direito de defesa, a 
CONTRATANTE poderá aplicar as 
seguintes penalidades, sem prejuízo de 
outras medidas legais aplicáveis: 

12.1.1.  Advertência; 
12.1.2.  Multa de 10% (dez por cento) sobre o 

valor na qual incidir a irregularidade. O 
valor da multa será descontado de 
qualquer fatura ou crédito pendente, 
existente em favor da CONTRATADA. 
Caso a multa seja superior ao crédito 
eventualmente existente, a diferença 
será cobrada judicialmente se 
necessário; 

12.1.3.  Suspensão temporária de contratar com 
a Prefeitura Municipal de Castanhal-
PA  pelo prazo não superior a 02 (dois 
anos); 

12.1.4.  Declaração de inidoneidade para licitar 
ou contratar com a Administração 
Pública, enquanto perdurarem os 
motivos determinados da punição o até 
que seja promovida a reabilitação, 
perante a própria autoridade que aplicou 
a penalidade, que será concedida 
sempre que a CONTRATADA ressarcir 
a Administração pelos prejuízos 
resultantes e após decorrido o prazo da 
sanção aplicada com base no item 
anterior; 

12.1.5.  A referida declaração é de competência 
exclusiva do titular da Prefeitura 
Municipal de Castanhal-PA, facultada a 
defesa do interessado no respectivo 
processo, no prazo de 10 (dez) dias da 
abertura de vista, podendo a reabilitação 
ser requerida após 02 (dois) anos de sua 
aplicação; 

12.1.6.  A critério da Administração, as sanções 
previstas nos itens 12.1.1, 12.1.3, 12.1.4 
e 12.1.5, desta Cláusula, poderão ser 
aplicadas simultaneamente com a 
prevista no item 12.1.2, facultada a 
defesa prévia do interessado, no 
respectivo processo, no prazo de 05 
(cinco) dias úteis, conforme Art. 87 da 
Lei 8.666/93;  

12.1.7.  As multas previstas nesta Cláusula e em 
outros dispositivos legais não tem 
caráter compensatório, mas moratório, e 
consequentemente o pagamento delas 
não exime a CONTRATADA da 
reparação de eventuais danos, perdas e 
prejuízos que seu ato punível venha 
acarretar à Admnistração; 

12.1.8.  Enquanto a CONTRATADA não 
cumprir as suas obrigações/cursos 
contratuais estabelecidas, a 
CONTRATANTE reterá seus 
pagamentos. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA RESCISÃO 
CONTRATUAL 
13.1 Constituem motivos para rescisão os 

previstos no Art. 78 da Lei n 8.666/93. 
13.2 A rescisão pode ser: 
13.2.1  Determinada por ato unilateral da 

administração, por escrito, nos casos 

enumerados nos incisos I, XII e XVII do 
Art. da Lei n 8.666/93; 

13.2.2 Amigável, por acordo entre partes, 
mediante autorização escrita e 
fundamentada da autoridade 
competente, reduzida a termo do 
processo de licitação, desde que haja 
conveniência da Administração; 

13.2.3 Em caso de rescisão prevista nos 
incisos XII e XVII do Art. 78, sem que 
haja culpa da CONTRATADA, será esse 
ressarcido dos prejuízos regulamente 
comprovados que houver sofrido, na 
forma do Parágrafo 2 do Art. 79 da Lei n 
8.666/93; 

13.2.4 A rescisão contratual de que trata o 
inciso I do art. 79, acarretam as 
consequências previstas no Art. 80, 
incisos I e IV, ambos da Citada Lei n 
8.666/93. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOS 
ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES 
14.1  A CONTRATADA obriga-se a aceitar, 

nas mesmas condições contratuais e 
mediante termo Aditivo, os acréscimos e 
supressões que se fizerem necessários 
ao quantitativo dos serviços a critério 
exclusivo da CONTRATANTE, até o 
limite de 25% (vinte e cinco por cento) 
do valor inicial, de acordo com o 
Parágrafo 1 do Art. 65 da Lei n 8.666/93 
e suas alterações. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA PUBLICAÇÃO 
15.1.  Este contrato será publicado, em extrato, 

pela CONTRATANTE no prazo de 10 
(dez) dias, no Diário Oficial do Município 
e seus eventuais aditamentos. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DO FORO 
16.1. Fica eleito o Foro da Comarca de 

Castanhal-PA, para dirimir questões 

oriundas deste Contrato, não resolvidas 

na esfera administrativa, com expressa 

renúncia de qualquer outro, por mais 

privilegiado que seja. 

E, por estarem justas e concordes, as 

partes assinam o presente instrumento 

em 03 (três) vias, de igual teor e forma, 

na presença das Testemunhas abaixo. 

Castanhal, 26 de março de 2015 

PAULO SÉRGIO RODRIGUES TITAN 
Prefeito Municipal de Castanhal-PA 

CÉZAR PEREIRA MOTA 
Associação Paraense de Qualificação Profissional – 

ASPAQ 
TESTEMUNHAS 

Primeira C.P.F. 

Segunda C.P.F. 

Publicado em 

___________ 

D.O.E. n _____________ 

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO 
Nº 001/2015 

A Prefeitura Municipal de Castanhal – PMC – torna 
pública a abertura de processo seletivo para 
preenchimento vagas na Casa de Apoio aos 
Estudantes Universitários de Castanhal – CAEUC – 
destinadas a estudantes que comprovem situação de 

carência econômica e que não tenham familiares 
residentes na região metropolitana de Belém. 
1. DAS VAGAS 
1.1. Serão ofertadas 04 (quatro) vagas, sendo: 

03 (três) para estudantes do sexo 
feminino 

01 (um) para estudante do sexo 
masculino. 

2. DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS 
2.1. Estar regularmente matriculado em curso de 
graduação exclusivamente presencial; 
2.2. Possuir renda, em caso de grupo familiar 
composto por mais de 02 (duas) pessoas, de até 03 
(três) salários mínimos mensais ou, em caso de 
autossustento, de até 01 (um) salário mínimo mensal, 
a ser comprovada pela apresentação de Declaração 
de Imposto de Renda do ano fiscal corrente dos pais 
ou do grupo familiar. 
2.3. Não possuir residência familiar fixa na região 
metropolitana de Belém; 
2.4. Não possuir diploma de curso superior, ou seja, 
estar cursando o primeiro curso de graduação; 
2.5. Não ser ex-morador da CAEUC que sofreram a 
punição de desligamento. 
3. DAS INSCRIÇÕES 
3.1. As inscrições para o processo seletivo serão 
feitas na Procuradoria Geral do Município, localizada 
na Avenida Barão do Rio Branco, n° 2232, bairro 
Centro, CEP 68.743-050, neste Município, no horário 
de 07:00 às 13:00 horas, no período de 07 a 17 de 
abril de 2015, com a apresentação dos documentos 
exigidos no item subsequente e preenchimento do 
formulário socioeconômico. 
4. DOS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA 
INSCRIÇÃO 
4.1. Carteira de identidade – RG; 
4.2. CPF; 
4.3. Título de Eleitor; 
4.4. Comprovante de matrícula do curso de 
graduação do semestre correspondente, para 
universitário; 
4.5. Declaração de matrícula (em caso de instituição 
de ensino particular trazer, juntamente com a 
declaração, recibo de pagamento do mês atual), para 
calouro; 
4.6. Histórico escolar do último semestre letivo, para 
universitários e, para calouro, histórico do primeiro 
semestre do ano letivo ou histórico escolar do ensino 
médio; 
4.7. Atestado de antecedentes criminais; 
4.8. Uma foto 3X4 recente; 
4.9. Comprovante de alistamento militar, para 
candidatos do sexo masculino; 
4.10. Comprovante de renda do candidato, pais ou 
responsáveis e de todos os que participam ou 
dependem da renda do grupo familiar, mediante a 
apresentação de: 
a) Contracheque; 
b) Carteira de trabalho; 
c) Declaração de Imposto de Renda, sendo que o 
candidato, pais ou responsáveis que são isentos do 
Imposto de Renda deverão apresentar o documento 
comprobatório; 
d) Comprovante de aposentadoria; 
e) Comprovante de benefício; 
f) Declaração do contador ou responsável pela 
empresa para a qual presta serviço, em se tratando 
de autônomo; 
4.11. Questionário Socioeconômico; 
4.12. Comprovante de residência no Município de 
Castanhal (talão de água, luz ou telefone); 
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4.13. Comprovante de despesas com moradia, tais 
como boleto de aluguel, financiamento ou prestação 
imóvel, tanto dou candidato quanto dos pais, se 
houver; 
4.14. Comprovante de despesas com saúde e 
educação, caso houver, no grupo familiar; 
4.15. Comprovante de recebimento do FGTS, em 
caso de desemprego; 
4.16. Atestado de óbito, averbação do divórcio ou 
separação se houver no grupo familiar; 
4.17. Atestado médico que comprove a saúde física e 
mental do candidato; 
4.18. Certidão de Registro de Bens Imóveis fornecida 
pelo Cartório de Registro de Imóveis porventura 
existentes em nome do candidato e/ou de seus pais. 
No caso de não existir qualquer bem, deverá ser 
apresentada Certidão Negativa, também fornecida 
pelo Cartório. 
ATENÇÃO: 

 Os documentos constantes no presente 
item deverão ser apresentados em cópias, 
devidamente acompanhadas dos originais, 
para conferência de sua autenticidade pelo 
servidor responsável pelo recebimento 
junto à Procuradoria; 

 Não serão aceitas inscrições fora do 
prazo; 

 Candidatos com documentação 
incompleta serão automaticamente 
eliminados da concorrência às vagas, bem 
como serão eliminados aqueles que 
apresentarem qualquer documento cuja 
falsificação ou omissão de informações for 
apurada pela Comissão de Seleção. 

5. DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO 
5.1. Maior carência socioeconômica, comprovada 
mediante a avaliação dos documentos apresentados 
pelo candidato e analisada pela Comissão de 
Seleção. 
5.2. Maior prazo para a colação de grau, comprovado 
mediante a avaliação dos documentos apresentados 
pelo candidato e analisada pela Comissão de 
Seleção. 
5.3. Avaliação na entrevista, dos candidatos 
devidamente inscritos. 
5.4. As entrevistas serão realizadas por Assistente 
Social do quadro da Prefeitura, no dia 20 de abril de 
2015, no horário de 8:00 às 12:00 horas, na 
Secretaria Municipal de Assistência Social, localizada 
na Avenida Barão do Rio Branco, s/n°, esquina com a 
Transcastanhal, bairro Nova Olinda, conforme ordem 
de chegada, desde já ficando sugerido o 
comparecimento dos mesmos com meia hora de 
antecedência do horário previsto para início das 
entrevistas. 
5.5. O candidato que não assinar a lista de presença 
até o horário do encerramento do período das 
entrevistas será automaticamente eliminado do 
processo seletivo. 
6. DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS 
6.1. A divulgação da lista preliminar dos candidatos 
aprovados dentro do número de vagas ofertadas e 
suplentes será efetuada no dia 21 de abril de 2015, 
publicada no site e no quadro de avisos da Prefeitura. 
6.2. Não será enviado informativo individual ao 
candidato aprovado. 
7. DOS RECURSOS 
7.1. O candidato reprovado ou classificado em 
suplência terá o prazo de 03 (três) dias úteis para 
pedir revisão do processo. 

7.2. O pedido de revisão deverá dirigido à Comissão 
de Seleção mediante preenchimento de formulário 
próprio, que poderá ser obtido e deverá ser entregue 
na Procuradoria Geral do Município, localizada na 
Avenida Barão do Rio Branco, n° 2232, bairro Centro, 
CEP 68.743-050, neste Município, no horário de 
07:00 às 13:00 horas. 
7.3. O prazo para recurso encerrar-se-á, 
impreterivelmente, no dia 24 de abril de 2015, às 
13:00 horas. 
7.4. A Comissão de Seleção terá o prazo de 03 (três) 
dias úteis para julgar os recursos interpostos, de 27 a 
29 de abril de 2015, sendo divulgado o resultado 
final no dia 30 de abril de 2015 no site e no quadro 
de avisos da Prefeitura. 
8. DA DEVOLUÇÃO DOS DOCUMENTOS 
8.1. Não serão devolvidos os documentos dos 
candidatos participantes no processo seletivo, sendo 
retida pela Prefeitura a documentação dos aprovados 
e suplentes e destruídos os dos não selecionados. 
9. DA ENTRADA DOS MORADORES 
9.1. A entrada dos moradores é condicionada à 
assinatura do Termo de Compromisso e do Termo de 
Trabalho Voluntário na CAUEC e deverá ocorrer de 
04 a 15 de maio de 2015, na Procuradoria Geral do 
Município. 
9.2. Em caso de haver vaga não preenchida após o 
prazo previsto no subitem anterior serão convocados 
os suplentes seguindo a ordem existente no resultado 
final do processo seletivo, restando concedido aos 
mesmos o prazo de 05 (cinco) dias para entregar o 
Termo de Compromisso e do Termo de Trabalho 
Voluntário na CAUEC e se apresentar na casa. 
10. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
10.1. O processo seletivo tem validade de 12 (doze) 
meses a contar da publicação do resultado final. 
10.2. Os candidatos selecionados que ingressarem 
na CAEUC somente terão sua vaga confirmada após 
o período de experiência de 06 (seis) meses. 
10.3. Durante o período de experiência, qualquer 
infração cometida pelo selecionado ou qualquer ato 
praticado em desacordo com o Regimento da CAEUC 
implicará na sua imediata expulsão. 

Castanhal (PA), 06 de abril 2015. 

Paulo Sérgio Rodrigues Titan 

Prefeito Municipal de Castanhal 

CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO 

Data da divulgação do 
Edital 

06/04/2015 

Inscrições  07 a 17/04/2015 

Entrevistas 20/04/2015 

Divulgação do resultado 
preliminar 

21/04/2015 

Prazo para interposição de 
recurso 

22 a 24/04/2015 

Prazo para julgamento dos 
recursos 

27 a 29/04/2015 

Divulgação do resultado 
final 

30/04/2015 

Prazo para assinatura dos 
Termos de Compromisso, 
de Trabalho Voluntário e 
apresentação junto à 
CAEUC 

04 a 15/05/2015 

TERMO ADITIVO N.º04/2015, QUE ENTRE SI 
FAZEM A PREFEITURA MUNICIPAL DE 
CASTANHAL E RIBEIRO E RUFINO 
ADVOGADOS ASSOCIADOS SOCIEDADE 
SIMPLES, QUE TEM COMO OBJETO OS 
SERVIÇOS DE ASSESSORIA E 

CONSULTORIA PARA A PREFEITURA 
MUNICIPAL DE CASTANHAL E OS DEMAIS 
ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
NESTE MUNICIPIO NA RELAÇÃO COM O 
PODER LEGISLATIVO. 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL-
Contratante, estabelecida à Av. Barão do Rio Branco, 
nº2232, inscrita no CNPJ/MF. Sob o nº 
05.121.991/0001-84, neste Município de Castanhal e 
RIBEIRO E RUFINO ADVOGADOS ASSOCIADOS 
SOCIEDADES SIMPLES, pessoa jurídica de direito 
privado, inscrita sob o CNPJ nº 17.512.585/0001-2, 
com sede à rua dos Mundurucus, 3100, sala 1406, 
Metropolitan Tower, CEP 66040-033, Belém-PA, com 
escopo no que tange o art. 57, II e 65 da Lei Federal 
nº 8.666/93, neste Município de Castanha-PA, 
resolvem celebrar o presente aditamento, o que 
fazem nos seguintes termos: 
CLAUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO 
O presente termo aditivo tem como objeto a 
PRORROGAÇÃO da vigência do Contrato firmado 
entre as partes em 19/03/2013, por se tratar de 
serviços de natureza continua, nos termos previstos 
em sua Cláusula Terceira do contrato, respaldado 
ainda pelo art. 57, II da Lei 8.666/93. 
CLAUSULA SEGUNDA: DA PRORROGAÇÃO 
Fica alterado a CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO 
que passará de 31/12/2014 para 01/01/2015 a 
30/11/2015. 
CLAUSULA TERCEIRA: DO VALOR DO TERMO 
ADITIVO 
O valor total deste termo aditivo para cobrir as 
despesas relativas à prorrogação do contrato, pelo 
período de 11 (onze) meses, é de R$ 93.500,00 
(noventa e três mil e quinhentos  reais). 
CLAUSULA QUARTA: DA DESPESA 
A despesa com este termo aditivo, no corrente 
exercício, sob a dotação orçamentária: órgão: 12 
Procuradoria Geral do Município; unidade: 1201 
Procuradoria Geral do Município; função: 04 
administração; sub-função: 62 defesa do interesse 
público no processo judiciário: 003 essencial ao 
judiciário; atividade: 2106 manutenção das atividades 
da procuradoria do município; elemento da despesa: 
3.3.90.39.00 outros serviços de terceiros pessoas 
jurídicas; fonte: 010000, prevista para atendimento 
dessa finalidade, referente à vigente Lei 
Orçamentária Anual. 
CLASULA QUINTA: DO FUNDAMENTO LEGAL 
O presente termo aditivo e encontra amparo legal no 
art.57, inciso II e artigo 65, da Lei nº 8.666/93. 
CLAUSULA SEXTA: DA RATIFICAÇÃO DAS 
CLAUSULAS 
Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições 
estabelecidas no contrato inicial, firmado entre as 
partes. 
E, para firmeza e validade do que foi pactuado, 
lavrou-se o presente termo aditivo em 03 (três) vias 
de igual teor e forma, para que surtam um só efeito, 
as quais, depois de lidas, são assinadas pelos 
representantes das partes, CONTRATANTE e 
CONTRATADA, E PELAS TESTEMUNHAS ABAIXO. 

Castanhal (Pa), 10 de janeiro de 2015. 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL 

CONTRATANTE 
RIBEIRO E RUFINO ADVOGADOS ASSOCIADOS 

SOCIEDADE SIMPLES 
CONTRATADO 

TESTEMUNHAS: 
1 - __________________ 2- ___________________ 
CPF:                                CPF:  
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CONTRATO DE LOCAÇÃO 
CONTRATO DE LOCAÇÃO DE 

IMÓVEL QUE CELEBRAM ENTRE SI A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE 
CASTANHAL E JOSÉ SEVERINO DE 
BARROS. 

Pelo presente instrumento, o 
MUNICÍPIO DE CASTANHAL, pessoa 
jurídica de direito público interno, 

inscrita no CNPJ sob o n° 
05.121.991/0001-84, cuja Prefeitura 
encontra-se estabelecida na Av. Barão 
do Rio Branco, n° 2332, CEP 68.743-
050, nesta Cidade, Estado do Pará, 

neste ato representado por seu titular, o 
Sr. PAULO SÉRGIO RODRIGUES 
TITAN, brasileiro, casado, portador da 
Carteira de Identidade RG n° 1971646 – 
2° Via – PC/PA e inscrito no CPF/MF 
sob o n° 001.140.572-49, residente e 
domiciliado na Rua Professor Amaral, 
n° 1115, Distrito de Apeú, CEP 68.747-
000, nesta cidade, doravante 
denominado LOCATÁRIO, e, de outro 
lado, JOSÉ SEVERINO DE BARROS, 
brasileiro, divorciado,  portador da 
Carteira de Identidade RG n° 6232223 – 
SSP/PA e inscrita no CPF/MF sob o n° 
186.256.302-00, residente e 
domiciliado na Rua Capitão Martins 
Linhares, n° 2030 –  bairro Milagre, 
CEP 68745-510, nesta cidade, Estado 
do Pará, doravante denominado 
LOCADOR. 

As partes acima qualificadas 
resolvem de comum acordo firmar o 

presente CONTRATO, que se regerá 
pelas cláusulas e condições abaixo 
especificadas: 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA 
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

1.1 – O instrumento em questão é 
firmado com base no art. 24, inciso X, 
da Lei Federal nº 8.666/93, de 21 de 
junho de 1993, e suas alterações, 

aplicando-se-lhe, supletivamente, pelos 
preceitos do Direito Público, os 
princípios da Teoria Geral dos 
Contratos e disposições do Direito 
Privado. Os casos omissos serão 
resolvidos à luz da mencionada 
legislação, recorrendo-se à analogia, aos 
costumes e aos princípios gerais do 
Direito. 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO 
2.1 – O objeto do presente Contrato 

é a locação do imóvel de propriedade do 
LOCADOR, localizado na Rua Senador 
Antônio Lemos, n° 1003, bairro Centro, 
CEP 68.740-000, nesta cidade, Estado 
do Pará, anexo ao imóvel que sedia a 
Secretaria Municipal de Transporte e 
Trânsito – SEMUTRAN, para ser 

utilizado como pátio onde serão 
recolhidos os veículos apreendidos no 
Município, pela referida Secretaria. 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO 
3.1 – A locação será celebrada pelo 

prazo certo e determinado de 9 (nove) 
meses, a contar de 10/04/2015 a 
31/12/2015, podendo ser prorrogado, 
por períodos iguais e sucessivos, por 
meio de Termo Aditivo, enquanto 
quaisquer das partes não tomar a 
iniciativa de rescindi-lo, o que só 
poderá ser feito mediante aviso prévio 
por escrito de 30 (trinta) dias, sempre 
que tal rescisão não traga prejuízo ao 
LOCATÁRIO. 

CLÁUSULA QUARTA – DO VALOR E 
PAGAMENTO 

4.1 – O valor mensal da locação será 
de R$ 2.929,08 (dois mil novecentos e 
vinte e nove reais e oito centavos), pelo 

período referido na cláusula anterior, 
perfazendo um valor total de R$ 
26.361,72 (vinte e seis mil trezentos e 
sessenta e um  reais e oito centavos). 

4.2 – O valor mensal acima 
mencionado deverá ser pago pelo 
LOCATÁRIO até o dia 10 (dez) de cada 
mês. 

4.2 – Em caso de prorrogação, o 
aludido valor deverá ser reajustado com 
base no Índice Geral de Preços do 
Mercado – IGPM. 

Parágrafo único - A eventual 
tolerância em qualquer atraso ou 
demora do pagamento de aluguéis, 
impostos, taxas, seguro ou demais 
encargos de responsabilidade do 
LOCATÁRIO, em hipótese alguma 
poderá ser considerada como 
modificação das condições do Contrato, 
que permanecerão em vigor para todos 
os efeitos. 

CLÁUSULA QUINTA – DA RESCISÃO 
5.1 - O presente Contrato poderá ser 

rescindido nos casos seguintes: 
a) Por ato unilateral e escrito do 

LOCATÁRIO, nas situações previstas 
nos incisos I a XII e XVII, do artigo 78, 
da Lei nº 8.666/93, e suas alterações; 

b) Amigavelmente, por acordo das 
partes, mediante formalização de aviso 
prévio, com antecedência mínima de 30 
(trinta) dias, descabendo indenização a 
qualquer uma das partes, resguardando 
o interesse público; 

c) Descumprimento, por parte do 
LOCADOR, das obrigações legais e/ou 
contratuais, assegurando ao 
LOCATÁRIO o direito de rescindir o 
Contrato, a qualquer tempo, 
independente de aviso, interpelação 
judicial e/ou extrajudicial; 

d) Judicialmente, nos termos da 
legislação vigente. 

CLÁUSULA SEXTA – DAS 
OBRIGAÇÕES DO LOCATÁRIO 

6.1 – Utilizar a área locada 
exclusivamente para a finalidade 
contida na Cláusula Segunda; 

6.2 – Manter a conservação do 

imóvel, tais como: limpeza, consertos 

ou reparos que se fizerem necessários e 
sempre mantendo o prédio em bom 
estado de conservação; 

6.3 – Garantir a segurança e 
proteção do imóvel; 

6.4 – Não sublocar, parcialmente ou 
em sua totalidade o imóvel locado. 

6.5 – Permitir que o LOCADOR, 
quando necessário, visite o imóvel 
desde que avisados o LOCATÁRIO ou os 
usuários com antecedência mínima de 
03 (três) dias. 

6.6 – Efetuar o pagamento do 
consumo de energia elétrica e de água 
durante o período da locação. 

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS 
OBRIGAÇÕES DO LOCADOR 

7.1 – Respeitar os prazos avençados 

neste Contrato, fornecer os recibos, que 
se obrigam a respeitar a locação até o 
término; 

7.2 – Comunicar com antecedência 
de no mínimo 30 (trinta) dias qualquer 
intenção de alienar o imóvel ou 
rescindir o presente Contrato, por 
qualquer razão aqui pactuada, ou 
fundada em Lei; 

7.3 – Indenizar o LOCATÁRIO se der 
causa a rescisão deste Contrato, por 
qualquer das razões aqui pactuadas ou 
fundadas em Lei. 

7.4 – Dar quitação dos débitos 
referentes ao Imposto Predial e 
Territorial Urbano – IPTU – do imóvel 
locado. 

CLÁUSULA OITAVA – DA SITUAÇÃO 
E ESTADO DO IMÓVEL QUANDO NO 
ATO DA DEVOLUÇÃO 

8.1 – Obriga-se o LOCATÁRIO a 
devolver o imóvel no mesmo estado em 
que o recebeu, conforme laudo de 
avaliação realizado por este ente 

público, mediante participação da 
LOCATÁRIA. 

8.2 – O LOCATÁRIO satisfará, não 
somente no ato da devolução, mas 
durante toda a vigência deste Contrato, 
todas as necessidades de conservação, 
manutenção e higiene do imóvel, a suas 

próprias expensas, com solidez e 
perfeição, satisfazendo neste sentido 
todas e quaisquer exigências das 
autoridades públicas, sob pena de 
violação desta Cláusula. 

8.3 – O LOCATÁRIO será 
responsável pela conservação do imóvel, 
pelos danos causados ao mesmo, pelo 
mau trato e pelo uso do imóvel que 
porventura resultar em danos aos 
vizinhos. 

CLÁUSULA NONA – DAS 
BENFEITORIAS E MELHORAMENTOS 

9.1 – As benfeitorias e/ou 
melhoramentos que venham a ser 
realizadas no imóvel locado aderirão 
automaticamente ao mesmo. 

CLÁUSULA DÉCIMA – DOS 
RECURSOS 
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10.1 – As despesas do presente 
Contrato correrão por conta da seguinte 
dotação orçamentária: Órgão: 18 – Sec. 
Municipal de Transporte e Trânsito; 
Unidade: 1818 – Fundo Municipal de 
Transporte e Trânsito; Função: 26 – 
Transporte; Subfunção: 122 – 
Administração Geral; Programa: 0025 – 
Apoio Administrativo. Atividade: 2120 – 
Manutenção das atividades da 
Secretaria  de Transporte e Trânsito; 
Elemento da despesa: 3.3.90.36.00 – 
Outros Serviços de Terceiro – Pessoa 
Física; Fonte: 10000. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA 

INEXECUÇÃO E DAS PENALIDADES 
11.1 – A inexecução total ou parcial 

do Contrato pela LOCADOR poderá 

importar nas penalidades seguintes: 
a) Advertência, por escrito, quando 

constatadas pequenas irregularidades 
para as quais tenha concorrido; 

b) Suspensão do direito de licitar e 
impedimento de contratar com a 
Administração, num prazo de até 02 
(dois) anos, dependendo da gravidade 
da falta; 

c) Declaração de inidoneidade para 
licitar ou contratar no caso de faltas 
graves; 

d) Na aplicação de penalidades serão 
admitidos os recursos estabelecidos em 
lei, assegurados o contraditório e a 
ampla defesa. 

Parágrafo único – A rescisão do 
contrato sujeita ao LOCADOR à multa 
rescisória correspondente ao valor de 
10% (dez por cento) do valor do saldo do 
contrato, corrigido na data da rescisão. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – 
DO FORO 

12.1 – Para dirimir qualquer questão 

decorrente do presente Contrato, as 
Partes elegem o foro da cidade de 
Castanhal, Estado do Pará, com 
renúncia expressa de qualquer outro, 
cuja competência for invocável. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – 
DA PUBLICIDADE 

13.1 – O presente instrumento de 
Contrato será publicado no Diário 
Oficial do Município de Castanhal, no 
prazo de 10 (dez) dias a partir de sua 
assinatura. 

Para firmeza e como prova de assim 
haverem contratado as Partes, firmam o 
presente instrumento em 04 (quatro) 
vias de igual teor e conteúdo, na 
presença das testemunhas abaixo 
assinadas, para que produza seus 
ulteriores fins de direito. 

Castanhal (PA), 10 de abril de 2015. 
Eng. Paulo Sérgio Rodrigues Titan 

Prefeito Municipal 
JOSE SEVERINO DE BARROS 

Locador 
TESTEMUNHAS: 
1 - __________________ 2- ___________________ 
CPF:                                CPF:  
 

 
RESOLUÇÃO DO CMAS N° 001/2015, DE 26/01/2015 

DISPÕE SOBRE A INSTITUIÇÃO DA 

COMISSÃO PARITÁRIA DE 

ELABORAÇÃO DO PCCS DA SEMAS, 
NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE 

CASTANHAL-PA. 
A Presidente do Conselho Municipal 

de Assistência Social-CMAS, no uso de 
suas atribuições que lhe confere a 
legislação em vigor, devidamente 
delegada pelo plenário do CMAS, na 
reunião ordinária do dia 21 de janeiro 
de 2015, para participar da Assembleia 
de composição da Comissão Paritária 

do PCCS da SEMAS, realizada no dia 26 
de janeiro de 2015,  no auditório da 
Secretaria Municipal de Assistência 
Social-SEMAS, Castanhal-PA. 

Resolve: 
Art. 1° Aprovar a indicação do 

segmento dos Gestores e o processo 
eletivo realizado para o segmento dos 
trabalhadores, anexo, ocorrido neste 
ato. 

Art. 2° A Comissão paritária a partir 

de então fica instituída, com a 
finalidade de elaborar a proposta de 
PCCS, nos preceitos do SUAS-NOB RH 
e na legislação em vigor. 

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

Auditório da SEMAS, aos 26 de 
janeiro do ano de 2015. 

MARLÚCIA SARGES DE FREITAS 
Presidente do CMAS – Castanhal-PA 

MEMBROS DA COMISSÃO PARITÁRIA 
DO PCCS-SEMAS-2015 

Segue abaixo os nomes dos seis representantes 
da Gestão da Assistência de Castanhal-PA e seus 
respectivos suplentes, para a comporem a Comissão 
Paritária do PCCS, com base em representação por 
setores. Bem como o resultado do processo eletivo 
da representação dos seis representantes e seus 
suplentes do segmento dos Trabalhadores a referida 
Comissão do PCCS, com critério de disposição livre e 
sem referencia a setores: 
SEGMENTO DOS REPRESENTANTES DA 
GESTÃO: 
Coordenadoria Financeira da SEMAS 

Titular: Fernanda Monteiro Nobre Kaell 
Suplente: Daniele da Silva e Silva 

Coordenadoria da Gestão do Trabalho 
Titular: Amiraldo Lima Torres. 
Suplente: Maria Inês dos Anjos Nascimento. 

Planejamento-Vigilância Socioassistencial 
Titular: Carmen do Socorro da Silva Quadros. 
Suplente: Beatriz Oliveira de Andrade. 

Coordenadoria Administrativo da SEMAS 
Titular: Telma Rosy Freitas Pereira 
Suplente: Cláudia Melo Paiva de Oliveira 

Coordenadoria PSB 
  Titular: Helen Jordana Oliveira da Costa 
  Suplente: Margarida Lima dos Reis 

Coordenadoria PSE 
Titular: Maurício José Santana de Queiroz 

Suplente: Maria Elisete de Oliveira Barreiros. 
SEGMENTO DOS REPRESENTANTES DOS 
TRABALHADORES: 
Titular: Eloene de Fátima Santos. 

Suplente: Ana Lúcia Aleixo Palheta. 
Titular: Elyrose Abreu. 

Suplente: Leina Maria da Silva e Silva. 
Titular: Claudia Fernanda Silva. 

Suplente: Adriane Souza Nascimento. 
Titular: Antonia Leite. 

Suplente: Regina Cordovil. 
Titular:Gisele Santos Silva. 

Suplente: Cleyciane de Sousa 
Titular: Elizabete Paraíso 

Suplente: Deliana Bahia. 
Castanhal(PA), 26 de janeiro de 2015. 

PAULA CRISTINA NOBRE TITAN 
Secretária Municipal de Assistência SocialCastanhal-PA 

MARLÚCIA SARGES DE FREITAS 
Presidente do CMAS – Castanhal-PA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO 

 

EDITAL DE N° 018/2015  
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 0157/2015 na Secretaria 
Municipal de Habitação nesta cidade, 
que o requerente RUBENS CARLOS 
MARTINS PEREIRA, brasileiro, solteiro, 
portador do RG de nº 2837048 PC/PA e 
CPF de nº 174.876.502-78 solicita a 
emissão do TÍTULO DEFINITIVO do 

terreno localizado à RUA PROFESSOR 
AMARAL, Nº 870, BAIRRO/DISTRITO: 
APEÚ, medindo uma área regular de 04 
(quatro) lados: 1° lado frente 05,20m; 2° 
lado direito 30,00m; 3º lado fundos 
05,20m; 4º e último lado esquerdo 
30,00m; trecho compreendido entre a 
Rua Sem Denominação e o 

prolongamento da Rua Professor 
Amaral, fundos com a Travessa 
Augusto Montenegro, confinando ao 
lado direito com Imóvel de nº 850, ao 
lado esquerdo com Imóvel de nº 980 e 
fundos com Imóvel Sem Denominação, 
perfazendo uma área de 156,00m².  

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 
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MUNICÍPIO e exposto no QUADRO DE 
AVISOS DA PREFEITURA MUNICIPAL 
DE CASTANHAL. 

Castanhal, 10 de abril de 2015. 

Ocila do Socorro Azevedo da Silva 

Secretária Municipal de Habitação 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE 

 

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 

PORTARIA Nº 1.016/2015, DE 01/04/2015 
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
MARIA ALICE LEAL, NO USO DE SUAS 
ATRIBUIÇÕES LEGAIS, 

RESOLVE: 
Art. 1º - Conceder, LICENÇA POR INTERESSE 

PARTICULAR, com base a Lei Municipal n.º 003/99, 
de 04.02.99, artigo 111, a servidora: ROSEANE 
CARDOSO PAES, matrícula: 8126-4/1, função: 
TECNICO EM HIGIENE DENTAL, lotada nos 
POSTOS E UNIDADES-EFETIVOS, com início no 
dia: 01/04/2015 e término no dia: 30/03/2017, com 
retorno no próximo dia útil imediato a este. 

Art. 2º - A Coordenadoria de Recursos Humanos 
anotará em ficha funcional face cumprimento da 
documentação comprobatória constante no processo 
n.º 042/2015, anexo requerimento. 

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

Art. 4º- Registre-se 
GABINETE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE 

SAÚDE, ao primeiro dia do mês de abril de 2015. 
 SIMONE SAMPAIO L. MORBACH 

Coord. de Gestão com Pessoas 
Portaria 197/13, de 14 de janeiro de 2013 

MARIA ALICE LEAL 
Secretária Municipal de Saúde de Castanhal 

Decreto nº 020/14, de 01 de abril de 2014 

PORTARIA Nº 1.017/2015, DE 01/04/2015 
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
MARIA ALICE LEAL, NO USO DE SUAS 
ATRIBUIÇÕES LEGAIS, 

RESOLVE: 
Art. 1º - Conceder, LICENÇA POR INTERESSE 

PARTICULAR, com base a Lei Municipal n.º 003/99, 
de 04.02.99, artigo 111, a servidora: BRUNA DE 
FATIMA ALVES BATISTA, matrícula: 8165-5/1, 
função: TECNICO DE LABORATORIO, lotada na 
UPA-EFETIVO, com início no dia: 01/04/2015 e 
término no dia: 30/03/2017, com retorno no próximo 
dia útil imediato a este. 

Art. 2º - A Coordenadoria de Recursos Humanos 
anotará em ficha funcional face cumprimento da 
documentação comprobatória constante no processo 
n.º 020/2015, anexo requerimento. 

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

Art. 4º- Registre-se 
GABINETE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE 

SAÚDE, ao primeiro dia do mês de abril de 2015. 
SIMONE SAMPAIO L. MORBACH 

Coord. de Gestão com Pessoas 
Portaria 197/13, de 14 de janeiro de 2013 

MARIA ALICE LEAL 
Secretária Municipal de Saúde de Castanhal 

Decreto nº 020/14, de 01 de abril de 2014 
 

PORTARIA Nº 1.018/2014, DE 01/04/2015 
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE 

SAÚDE MARIA ALICE LEAL, NO 
USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES 
LEGAIS, 

RESOLVE: 
Art. 1º - Conceder, LICENÇA 

ESPECIAL, com base a Lei Municipal 
n.º 003/99, de 04.02.99, artigo 114, ao 
servidor: INEZILA SILVA DA 
TRINDADE, matrícula: 121-0/1, 

função: AGENTE COMUNITÁRIO DE 
SAÚDE, lotação PACS, com início no 
dia: 01/04/2015 e término no dia: 
30/04/2015, com retorno no próximo 
dia útil imediato a este. 

Art. 2º - A Coordenadoria de 

Recursos Humanos anotará em ficha 
funcional face cumprimento da 
documentação comprobatória constante 
no processo n.º 240/2014, anexo 
requerimento. 

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

 Art. 4º- Registre-se 

GABINETE DA SECRETÁRIA 
MUNICIPAL DE SAÚDE, ao primeiro 
dia do mês de abril de 2015. 

SIMONE SAMPAIO L. MORBACH 
Coord. de Gestão com Pessoas 

Portaria 197/13, de 14 de janeiro de 2013 

MARIA ALICE LEAL 
Secretária Municipal de Saúde de Castanhal 

Decreto nº 020/14, de 01 de abril de 2014 

PORTARIA Nº 1.019/2015, DE 01/04/2015 
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE 

SAÚDE MARIA ALICE LEAL, NO 
USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES 
LEGAIS, 

RESOLVE: 
Art. 1º - Conceder, LICENÇA 

ESPECIAL, com base a Lei Municipal 
n.º 003/99, de 04.02.99, artigo 114, a 
servidora: JOSIELEN ROCHA 
FERREIRA, matrícula: 145-7/1, 
função: AGENTE COMUNITÁRIO DE 
SAÚDE, lotação PACS, com início no 
dia: 01/04/2015 e término no dia: 

30/04/2015, com retorno no próximo 
dia útil imediato a este. 

Art. 2º - A Coordenadoria de 
Recursos Humanos anotará em ficha 
funcional face cumprimento da 
documentação comprobatória constante 
no processo n.º 011/2015, anexo 
requerimento. 

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

Art. 4º- Registre-se 

GABINETE DA SECRETÁRIA 
MUNICIPAL DE SAÚDE, ao primeiro 
dia do mês de abril de 2015. 

SIMONE SAMPAIO L. MORBACH 
Coord. de Gestão com Pessoas 

Portaria 197/13, de 14 de janeiro de 2013 

MARIA ALICE LEAL 
Secretária Municipal de Saúde de Castanhal 

Decreto nº 020/14, de 01 de abril de 2014 

PORTARIA Nº 1.020/2015, DE 01/04/82015 
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE 

SAÚDE MARIA ALICE LEAL, NO 
USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES 
LEGAIS, 

RESOLVE: 
Art. 1º - Conceder, LICENÇA POR 

INTERESSE PARTICULAR, com base a 
Lei Municipal n.º 003/99, de 04.02.99, 
artigo 111, a servidora: DANIELLE 
QUARESMA DE LIMA, matrícula: 

8404-2/1, função: TECNICO DE 
ENFERMAGEM, lotada nos POSTOS E 
UNIDADES-EFETIVOS, com início no 
dia: 01/04/2015 e término no dia: 
30/03/2017, com retorno no próximo 
dia útil imediato a este. 

Art. 2º - A Coordenadoria de 
Recursos Humanos anotará em ficha 
funcional face cumprimento da 
documentação comprobatória constante 
no processo n.º 049/2015, anexo 
requerimento. 

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

Art. 4º- Registre-se 

GABINETE DA SECRETÁRIA 
MUNICIPAL DE SAÚDE, ao primeiro 
dia do mês de abril de 2015. 

         SIMONE SAMPAIO L. MORBACH 
Coord. de Gestão com Pessoas 

Portaria 197/13, de 14 de janeiro de 2013 

MARIA ALICE LEAL 
Secretária Municipal de Saúde de Castanhal 

Decreto nº 020/14, de 01 de abril de 2014 

PORTARIA Nº 1.021, 01/04/2015 
PORTARIA DE 
PRORROGAÇÃO DO PRAZO 
DE PROCESSO 
ADMINISTRATIVO 
DISCIPLINAR. 

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE 
SAUDE DE CASTANHAL Srª. Maria 
Alice Leal, no uso de suas atribuições 
legais que lhe conferem os artigos n° 
194 e n° 202 da Lei Municipal 003/99; 

Resolve: 
Artigo 1º - Determinar a prorrogação 

do prazo para a conclusão do Processo 
Administrativo Disciplinar nº 106/15 
movido contra a servidora CINTIA 
MARIA OLIVEIRA DA SILVA PAIXÃO, 
conforme previsto no art. 15 § 2, da Lei 
Complementar n° 001/11, de 13 de 
maio de 2011; 

Artigo 2º - Designar, nos termos do 
art. 15, § 3º c/c art. 38, § 1, ambos da 
Lei Complementar nº 001/11, as 
servidoras Lindomar dos Santos 

Machado, matrícula 7321-0, presidente 
da CPPAD; Gislene Maria Batista 
Bandeira, matrícula 6658-3; Gleice 
Miranda de Sant’Anna, matrícula 
10741-1, sob a presidência da primeira, 
por mais 15 (quinze) dias a partir de 
02/04/2015, para encarregarem-se dos 
respectivos trabalhos, até final 
conclusão; 
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Artigo 3º - Fixar o prazo de 15 
(quinze) dias para a conclusão dos 
trabalhos; 

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

GABINETE DA SECRETÁRIA 
MUNICIPAL DE SAUDE, ao primeiro dia 
do mês de abril do ano de dois mil e 
quinze. 

MARIA ALICE LEAL 
Secretária Municipal de Saúde de Castanhal 

Decreto nº 020/14, de 01 de abril de 2014 

 
LEI COMPLEMENTAR Nº 002 DE 09/04/2015 

ALTERA OS ARTIGOS ART. 2º, X, 
XIV, PARÁGRAFO ÚNICO; ART. 7º , 
I, II; ART. 11; ART. 12, ART. 13, 
ART. 14, ART. 15, ART. 17, ART. 
18, ART. 19, ART. 20 DA LEI 

MUNICIPAL Nº 003, DE 10 DE 

FEVEREIRO DE 1992, QUE DISPÕE 

SOBRE A CRIAÇÃO DO CONSELHO 

MUNICIPAL DOS DIREITOS DA 

CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, DO 

CONSELHO TUTELAR, E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS. 
O Prefeito Municipal de Castanhal 

faço saber que a Câmara Municipal 
aprovou e eu sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1º. Altera os artigos Art. 2º, X, 
XIV e acrescenta o Parágrafo Único; 
altera o Art. 7º, I e II; altera Art. 11 e 
acrescenta incisos I a IV; altera Art. 12 
e acrescenta o §1º e alíneas “a” a “f”, 
altera o Art. 13 incisos I a VI e 
acrescenta os incisos VII a IX, altera o 
Art. 14 e acrescenta os §1º e §2º, altera 

o Art. 15 e acrescenta os §1º, §2º e §3º, 
e altera os Artigos 17, 18, 19 e Art. 20 
todos da Lei Municipal nº003/92, que 
dispõe sobre a criação do Conselho 
Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente, do Conselho Tutelar que 
passam a ter a seguinte redação: 

“Art. 2º. Compete ao Conselho 

Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente, conforme a Legislação 
Federal: 

X – Fixar normas e publicar o edital 
do processo de escolha dos membros do 
Conselho Tutelar, com antecedência de 
no mínimo 06 (seis) meses antes do dia 
estabelecido para o certame, 
observadas as resoluções do Conselho 
Nacional dos Direitos da Criança e do 
Adolescente, resoluções do Conselho 
Estadual dos Direitos da Criança e do 
Adolescente do Pará, e esta Lei, 
conferindo ampla publicidade ao pleito 
no Diário Oficial do Município, por 03 
(três) dias consecutivos, ou meio 
equivalente, nos sítios eletrônicos 
oficiais, nos meios de comunicação 
locais, afixação em locais de amplo 

acesso ao público, entre outros. 

XIV – Informar e motivar a 
comunidade através dos diferentes 
órgãos de comunicação e outros meios, 
sobre a situação social, econômica, 
política, cultural da criança e 
adolescente no município. 

Parágrafo Único – O Conselho 
Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente deverá reunir-se, no 
mínimo, uma vez ao mês. 

Art. 7º. (...) 
I – 01 (um) Conselho Tutelar de no 

mínimo 05 (cinco) membros e 
respectivos suplentes, para cada 100 
(cem) mil habitantes residentes no 

município, segundo dados estatísticos 
oficiais, conforme Resolução nº 
139/2011 do CONANDA. 

II – O caput anterior passa a vigorar 
a partir do ano de 2019. 

Art. 11. O processo de escolha dos 
membros do Conselho Tutelar deverá, 
preferencialmente, observar as 
seguintes diretrizes: 

I – Processo de escolha mediante 
sufrágio universal e direto, pelo voto 
facultativo e secreto dos eleitores do 
município de Castanhal-PA , realizado 
em data unificada em todo território 
nacional, a cada quatro anos, no 
primeiro domingo do mês de outubro do 
ano subsequente ao da eleição para 
Presidência da República, sob a 
responsabilidade do Conselho 
Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente, com participação dos 
Poderes Executivo e Legislativo 
Municipais, na medida de suas 
competências; 

II – Candidatura individual, não 
sendo admitida a composição de 
chapas; 

III - Fiscalização pelo Ministério 
Público Estadual; e 

IV – A posse dos conselheiros 
tutelares ocorrerá no dia 10 de janeiro 
do ano subsequente ao processo de 
escolha. 

Art. 12. O Conselho Municipal dos 

Direitos da Criança e do Adolescente 
deve publicar o edital do processo de 
escolha dos membros do Conselho 
Tutelar, com antecedência de no 
mínimo 06 (seis) meses antes do dia do 
certame, observadas as resoluções do 
Conselho Nacional dos Direitos da 
Criança e do Adolescente, resoluções do 
Conselho Estadual dos Direitos da 
Criança e do Adolescente do Pará, e 
esta Lei, referente ao Conselho Tutelar. 

§ 1º. O edital do processo de escolha 
deverá prever, entre outras disposições: 

a) O calendário com as datas e os 
prazos para registro de candidaturas, 
impugnações, recursos e outras fases 
do certame,  

b) A documentação a ser exigida dos 
candidatos, como forma de comprovar o 

preenchimento dos requisitos previstos 
em Lei; 

c) As regras de divulgação do 
processo de escolha, contendo as 
condutas permitidas e vedadas aos 
candidatos, com as respectivas sanções 
previstas em Lei Municipal de criação 
dos Conselhos Tutelares; 

d) Criação e composição de comissão 
especial encarregada de realizar o 
processo de escolha, qual deverá ser 
constituída por composição paritária 
entre conselheiros representantes do 
governo e da sociedade civil, observados 
impedimentos legais relativos a grau de 

parentesco de servir no mesmo 
Conselho Tutelar, Conselho Municipal 
dos Direitos da Criança e do 

Adolescente e demais órgãos públicos,  
e) Formação dos candidatos 

escolhidos como titulares e dos 05 
(cinco) primeiros candidatos suplentes, 
em até 01 (um) mês após a posse, 
constando os seguintes temas: 
legislação básica relacionada à área da 
infância e da juventude (Constituição 
Federal, Estatuto da Criança e do 
Adolescente, Resoluções dos Conselhos 
de Direito, entre outras) e conhecimento 
da realidade municipal.  

f) Adoção de outros critérios, 
observadas as resoluções do Conselho 
Nacional dos Direitos da Criança e do 
Adolescente, resoluções do Conselho 
Estadual dos Direitos da Criança e do 
Adolescente do Pará, a Lei Federal n.º 
8.069, de 1990 e esta Lei; 

Art. 13. Para a candidatura a 
membro do Conselho Tutelar serão 
exigidos seguintes requisitos: 

I – Reconhecida idoneidade moral, 
atestada por (02) duas pessoas 

alistadas eleitoralmente no município 
ou área de jurisdição do respectivo 
Conselho Tutelar, observados 
impedimentos legais relativos a grau de 
parentesco do Art 27 da Lei Municipal 
nº 003/92; 

II - Idade igual ou superior a 21 

(vinte e um anos) na data da inscrição 
de candidatura; 

III – Residir e ter domicílio eleitoral 
no município de, no mínimo, 02 (dois) 
anos, comprovadamente; 

IV – Possuir escolaridade de ensino 
médio, ou correspondente, no mínimo, 
na data da inscrição de candidatura; 

V - Atuação na área da infância e 
juventude de, no mínimo, 01 (um) ano 
no município, relacionada à promoção, 
proteção, protagonismo, controle social 
e gestão da política dos direitos da 
criança e do adolescente, em até 01 
(uma) instituição registrada no 
Conselho Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente. 

VI – Apresentação das certidões 
negativas da Polícia Civil, Polícia 
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Federal e da Justiça Estadual e Justiça 
Federal; 

VII – Participação em curso de 
capacitação, de caráter não-eliminatório 
e realizado antes do pleito; 

VIII – Aprovação em processo 
avaliativo, por meio de aplicação de 
prova, de caráter eliminatório, com base 
no Estatuto da Criança e do 
Adolescente; 

IX – Apresentação de declaração que 
tenha disponibilidade em exercer a 
função pública de Conselheiro Tutelar 
em caráter exclusivo, sob as penas das 
sanções legais. 

Art. 14. A prova descrita no inciso 
VIII do artigo anterior constará de 20 
(vinte) questões objetivas, com 

pontuação máxima 10 (dez) pontos, 
sendo aprovado o candidato que obtiver 
nota mínima de 05 (cinco) pontos. 

§ 1.º A prova será formulada por 
uma comissão examinadora designada 
pelo Conselho Municipal dos Direitos 
da Criança e do Adolescente, 
facultando-lhes a contratação de pessoa 
jurídica, de ensino e pesquisa e/ou de 
reconhecida atuação na área da 
infância e juventude, por meio de edital 
de chamada pública, para execução e 
aplicação dos certames, conforme 
disposição da Lei Federal n.º 
8.666/1993. 

§ 2.º Os critérios de avaliação e nível 
de exigência, bem como a relação de 
aprovados nos certames, deve constar 
em resolução própria do CMDCA, 
cabendo a este assegurar prazo para 
interposição de recurso junto à 
comissão especial eleitoral, respeitando-
se os princípios da ampla defesa e do 
contraditório, do devido processo legal, 

e da publicidade, a partir da data da 
publicação dos resultados no Diário 
Oficial do Município, ou meio 
equivalente. 

Art. 15. O processo de escolha para 
o Conselho Tutelar ocorrerá com o 
número mínimo de 10 (dez) 

pretendentes devidamente habilitados. 
§ 1º Caso o número de pretendentes 

habilitados seja inferior a 10 (dez), o 
Conselho Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente poderá 
suspender o trâmite do processo de 
escolha e reabrir prazo por uma única 
vez para inscrição de novas 
candidaturas, sem prejuízo da data do 
certame do processo unificado 
especificado no art. 39 desta Lei e da 
garantia de posse dos novos 
conselheiros ao término do mandato em 
curso. 

§ 2º Caso não se atinja o número 
mínimo especificado no caput, realizar-
se-á o certame com os números de 
inscrições que houver. 

§ 3º Em qualquer caso, o Conselho 

Municipal dos Direitos da Criança e do 

Adolescente deverá envidar esforços 
para que o número de candidatos seja o 
maior possível, de modo a ampliar as 
opções de escolha pelos eleitores e obter 
um número maior de suplentes. 

Art. 16. Os 05 (cinco) candidatos 
escolhidos serão nomeados e 
empossados pelo Chefe do Poder 
Executivo Municipal e os demais 
candidatos seguintes serão 
considerados suplentes, seguindo-se a 
ordem decrescente de votação. 

§ 1º. O mandato será de 04 (quatro) 
anos, permitida uma única recondução, 
mediante novo processo de escolha. 

§ 2º. O conselheiro tutelar titular 
que tiver exercido o cargo por período 
consecutivo superior a um mandato e 

meio não poderá participar do processo 
de escolha subsequente. 

Art. 17. No processo de escolha dos 
membros do Conselho Tutelar, será 
utilizada a lista de eleitores do 
município de Castanhal-PA relativa à 
jurisdição do respectivo Conselho 
Tutelar, cujos votos, preferencialmente, 
devem ser colhidos em urnas 
eletrônicas, cabendo ao Poder Executivo 
Municipal firmar convênio próprio com 
o Tribunal Regional Eleitoral para este 
fim. 

Art. 18. Caberá, ainda, ao Poder 
Executivo Municipal e ao Conselho 
Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente o firmamento de 
cooperação e parceria com órgãos do 
Poder Público e instituições de iniciativa 
privada, quando necessário, para 
melhor acompanhamento, apoio e 
fiscalização do processo de escolha para 
o Conselho Tutelar local, bem como 
para apuração do descumprimento das 

normas de garantia dos direitos das 
crianças e adolescentes, especialmente 
as contidas na Lei Federal nº 8.069, de 
13 de julho de 1990 e requisição de 
implementação desses atos normativos 
por meio de medidas administrativas e 
judiciais, se cabíveis. 

Art. 19. No processo de escolha dos 
membros do Conselho Tutelar é vedado 
ao candidato doar, oferecer, prometer 
ou entregar ao eleitor bem ou vantagem 
pessoal de qualquer natureza, inclusive 
brindes de pequeno valor. 

Art. 20. O Poder Executivo 
Municipal deverá garantir dotações 
orçamentárias e financeiras próprias 
para a efetivação plena do processo de 
escolha ao Conselho Tutelar, sem ônus 
para o respectivo Fundo Municipal dos 
Direitos da Criança e do Adolescente, 
garantindo o cumprimento das 
resoluções do Conselho Nacional dos 
Direitos da Criança e do Adolescente, 
resoluções do Conselho Estadual dos 
Direitos da Criança e do Adolescente do 
Pará, da Lei Federal n.º 8.069, de 1990, 

e desta Lei”. 

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

Palácio Maximino Porpino da Silva, 
aos 09 dias do mês de abril de 2015. 

PAULO SÉRGIO RODRIGUES TITAN 
Prefeito Municipal de Castanhal 

 

PORTARIA Nº 3.213/14, DE 30/12/2014 
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 Rita Ferreira da Silva, 
função Agente Administrativo, lotação 
Secretaria Municipal de Educação. 

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, 

30 de dezembro de 2014. 

Engº Paulo Sérgio Rodrigues Titan 

Prefeito Municipal 

Alessandro da Silva Amaro 

Secretário de Administração 

PORTARIA Nº494/15, DE 24/02/2015 
O PREFEITO MUNICIPAL DE 
CASTANHAL, NO USO DE SUAS 
ATRIBUIÇÕES QUE LHE 
CONFERE,        

Considerando que, a servidora 
Francisca Soares Resco, solicita Revisão 
de Aposentadoria através do Processo 
nº 4757/2014, de 20 de junho de 2014. 

E, considerando que, deixou-se de 
registrar o índice de Reajuste Salarial 
na aposentadoria da servidora 
Francisca Soares Resco, função 

Professora Primária (Regente sem 
qualificação), lotação Secretaria 
Municipal de Educação-Zona Rural.   

Resolve, 
Art. 1º - Corrigir os proventos da 

aposentadoria da senhora FRANCISCA 

SOARES RESCO, para o valor de R$-
1.406,79 (Hum Mil, Quatrocentos e Seis 
Reais e Setenta e Nove Centavos).  

Art. 2º - Esta Portaria entra em 
vigor, com efeito retroativo a 1º de 
fevereiro de 2015, revogadas as 
disposições em contrário. 

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

24 de fevereiro de 2015. 

Engº Paulo Sérgio Rodrigues Titan 

Prefeito Municipal 

Alessandro da Silva Amaro 

Secretário de Administração 
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PORTARIA Nº1.046/15, DE 25/03/2015 

O PREFEITO MUNICIPAL DE 
CASTANHAL, NO USO DA 
ATRIBUIÇÃO QUE LHE 

CONFERE O ARTIGO 65, 
PARÁGRAFOS 1º, 2º E 3º DA 
LEI MUNICIPAL Nº026/12, DE 
10 DE MAIO DE 2012, 
ALTERADOS PELA LEI 
COMPLEMENTAR Nº 008/14 
DE 02 DE JULHO DE 2014, 
RESOLVE: 

Art. 1º - Conceder, 50% (Cinquenta 
por Cento) de gratificação de incentivo à 

qualificação de escolaridade, a 
servidora LUCILEIA TEIXEIRA MARTINS, 
função Professora de Educação Básica 
I, conforme documentação 
comprobatória constante no 
requerimento da interessada arrolada 
ao Processo Nº1732–SEAD, datado de 
05.03.2015, lotação Secretaria de 
Educação. 

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor 
com efeito retroativo a 05 de março de 
2015, revogadas as disposições em 
contrário. 

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

25 de março de 2015. 

Engº Paulo Sérgio Rodrigues Titan 

Prefeito Municipal 

Alessandro da Silva Amaro 

Secretário de Administração 

PORTARIA Nº1.052/15, DE 25/03/2015 
O PREFEITO MUNICIPAL DE 
CASTANHAL, NO USO DA ATRIBUIÇÃO 
QUE LHE CONFERE O ARTIGO 37, 
PARÁGRAFOS 1º, 2º E 3º DA LEI 
MUNICIPAL Nº026/12, DE 10 DE MAIO DE 
2012, RESOLVE: 

Art. 1º - Conceder, 10% (Dez por 
Cento) de gratificação de 
Titularidade(Especialização), ao servidor 

JHERIKSON DINIZ DE ANDRADE, função 
Professor com Licenciatura Plena em 
Língua Portuguesa–Zona Urbana, 
conforme documentação comprobatória 
constante no requerimento do 
interessado arrolada ao Processo 
Nº1675/15–SEAD, datado de 
05.03.2015, lotação na Secretaria de 
Educação. 

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor 
com efeito retroativo a 05 de março de 

2015, revogadas as disposições em 
contrário. 

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

25 de março de 2015. 

Engº Paulo Sérgio Rodrigues Titan 

Prefeito Municipal 

Alessandro da Silva Amaro 

Secretário de Administração 

PORTARIA Nº1.060/15, DE 26/03/2015 
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- Registrar AFASTAMENTO 
PRELIMINAR À APOSENTADORIA 
VOLUNTÁRIA, solicitado através do 
Processo Nº 801/2015, de 06/02/15 e 
nos termos da Lei Complementar 
nº007/14, de 02/07/14, que modificou 
a Lei Municipal Nº003/99, de 
04/02/1999, da servidora MARIA 

RAIMUNDA DA SILVA NASCIMENTO, função 
Auxiliar de Secretaria, lotação 

Secretaria Municipal de Educação 
(EMEF Thiago Guedes de Oliveira), à 
vista de protocolo de requerimento de 
aposentadoria datado de 30.10.2013, 
sem prejuízo de sua remuneração. 

Art. 2º - Esta Portaria entra em 
vigor, a partir de 01 de abril de 2015, 
revogadas as disposições em contrário. 

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

26 de março de 2015. 

Engº Paulo Sérgio Rodrigues Titan 

Prefeito Municipal 

Alessandro da Silva Amaro 

Secretário de Administração 

PORTARIA Nº 1.063/15, DE 27/03/2015 
O PREFEITO MUNICIPAL DE 
CASTANHAL, NO USO DA 
ATRIBUIÇÃO QUE LHE 
CONFERE O ARTIGO 114 DA 
LEI MUNICIPAL Nº 003/99, DE 
04 DE FEVEREIRO DE 1999, 
RESOLVE: 

Art. 1º - Conceder, Licença Especial 
(Prêmio) de 06 (Seis) meses a servidora 
SANDRA MARIA RIBEIRO LIMA SOUSA, 
função Professor de Educação Básica I, 
conforme documentação comprobatória 
constante no requerimento da 
interessada arrolada ao Processo nº 
9728/2014, datado de 10/12/2014, 

com vencimentos integrais, no período 
de 01 de abril de 2015 a 27 de 
setembro de 2015 e, retorno dia 28 de 
setembro de 2015, lotação Secretaria 
Municipal de Educação(EMEF Madre 
Maria Viganó). 

Art. 2º - Esta Portaria entra em 
vigor, a partir de 01 de abril de 2015, 
revogadas as disposições em contrário. 

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

27 de março de 2015.       

 Engº Paulo Sérgio Rodrigues Titan 

Prefeito Municipal 

Alessandro da Silva Amaro 

Secretário de Administração 

PORTARIA Nº 1.069/15, DE 06/04/2015 
O PREFEITO MUNICIPAL DE 
CASTANHAL, NO DA 
ATRIBUIÇÃO QUE LHE 

CONFERE O ARTIGO 45, 
INCISO IV, ARTIGO 48 DA LEI 

MUNICIPAL Nº 026/2012, DE 
10 DE MAIO DE 2012, 
ALTERADO PELA LEI 
COMPLEMENTAR Nº 008/14, 
DE 02 DE JULHO DE 2014, § 6º 
DA REFERIDA LEI, RESOLVE: 

Art. 1º - Conceder Licença para 
Aprimoramento Profissional (Mestrado)-
200 horas, a servidora FLÁVIA COSTA DO 

NASCIMENTO, função Professor 
Pedagogia, lotação Secretaria Municipal 
de Educação, pelo período de 02(Dois) 
anos, com início em 30 de março de 

2015, término em 28 de março de 2017, 
com retorno dia 29 de março de 2017, 
conforme pedido formalizado através do 

Processo nº 802/2015, datado de 06 de 
fevereiro de 2015 e Processo nº 
2599/2015, de 26 de março de 2015. 

Art. 2º - Esta Portaria entra em 
vigor, com efeito retroativo a 30 de 
março de 2015, revogadas as 
disposições em contrário. 

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

06 de abril de 2015. 

Engº Paulo Sérgio Rodrigues Titan 

Prefeito Municipal 

Alessandro da Silva Amaro 

Secretário de Administração 

PORTARIA Nº1.071/15, DE 06/04/2015 
O PREFEITO MUNICIPAL DE 
CASTANHAL, NO USO DE SUAS 
ATRIBUIÇÕES,  

Considerando, os termos constantes 
no Processo Nº 1602/2015, datado de 
03/03/15, oriundo da Secretaria 
Municipal de Educação; 

E, considerando que por equívoco 

deixou-se de registrar a carga horária 
referente a concessão para Licença de 
Aprimoramento(Mestrado). 

RESOLVE: 
Art. 1º - O Art. 1º da Portaria nº 

233/15, de 22 de janeiro de 2015, 
passa a ter a seguinte redação: 

“Art. 1º- Conceder Licença para 
Aprimoramento Profissional (Mestrado) 
100 horas a servidora Letícia Martins 
Feitosa Lopes, função Professora com 
Licenciatura Plena em Língua 
Portuguesa-ZU, lotação Secretaria 
Municipal de Educação (EMEF Emília 
Giminnez), pelo período de 211(Duzentos 
e Onze) dias, com início em 01 de 
fevereiro de 2015, término em 30 de 
agosto de 2015, com retorno dia 31 de 
agosto de 2015, conforme pedido 
formalizado através do Processo nº 
9887/2014, datado de 15 de dezembro 
de 2015.” 

Art. 2º - Esta Portaria entra em 
vigor, com efeito retroativo a 01 de 
fevereiro de 2015, revogadas as 
disposições em contrário. 

Art. 3º - Registre-se e Cumpra-se. 
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Palácio Maximino Porpino da Silva, 
06 de abril de 2015. 

Engº Paulo Sérgio Rodrigues Titan 

Prefeito Municipal 

Alessandro da Silva Amaro 

Secretário de Administração 

PORTARIA Nº1.074/15,DE 06/04/2015 
O PREFEITO MUNICIPAL 
DE CASTANHAL, NO USO 
DA ATRIBUIÇÃO QUE 
LHE CONFERE O ARTIGO 
124 INCISO II ALÍNEA B 
DA LEI ORGÂNICA DO 
MUNICÍPIO, RESOLVE: 

Art. 1º - Remover da Secretaria 

Municipal de Obras e Urbanismo, para 
a Secretaria Municipal de Educação, os 

servidores abaixo relacionados, função 
Braçal, sem prejuízo de suas funções. 

01-Clebson Sebastião Abreu de 
Oliveira 

02-Francisco Cesar de Almeida Sales 
Art. 2º - Esta Portaria entra em 

vigor, com efeito retroativo a 01 de abril 
de 2015, revogadas as disposições em 
contrário. 

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

06 de abril de 2015. 

Engº Paulo Sérgio Rodrigues Titan 

Prefeito Municipal 

Alessandro da Silva Amaro 

Secretário de Administração 

PORTARIA Nº 1.062/15, DE 26/03/2015 
TÍTULO DE NOMEAÇÃO 
POR CONCURSO 
PÚBLICO DETERMINADO 
PELO EDITAL Nº 
001/2012, DE 
25.04.2012 E EDITAL DE 
CONVOCAÇÃO Nº 
002/15, DE 06.02.2015. 

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 exercerem o 

cargo de provimento efetivo por terem 
sido aprovados em Concurso Público os 
cidadãos, abaixo relacionados. 

SECRETARIA MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO 

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO 
BÁSICA II – ZONA URBANA 

01 – Karolina da Costa Henriques 
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO 

BÁSICA II – ZONA RURAL 
01 – Livia Maria Oliveira de Seixas 
02 – Patricia Fabiana Cavalcante 

Gonçalves 
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 
com efeito retroativo a  27 de Fevereiro 
de 2015, revogadas as disposições em 
contrário. 

Art. 5º - Registre-se e Cumpra-se. 
Palácio Maximino Porpino da Silva, 

26 de março de 2015. 

Engº Paulo Sérgio Rodrigues Titan 

Prefeito Municipal 

Alessandro da Silva Amaro 

Secretário de Administração 

PORTARIA Nº 1.073/15, DE 06/04/2015 
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 - Exonerar a pedido, de 
acordo com o Processo nº 2844/15, 
datado de 30/03/15, o servidor SANDRO 

FERNANDES DA SILVA, função Odontólogo, 
lotação Secretaria Municipal de Saúde.  

Art. 2º - Esta Portaria entra em 
vigor, com efeito retroativo a 01 de abril 
de 2015, revogadas as disposições em 
contrário.  

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

06 de março de 2015. 

Engº Paulo Sérgio Rodrigues Titan 

Prefeito Municipal 

Alessandro da Silva Amaro 

Secretário de Administração 

PORTARIA Nº 1.075/15, DE 06/04/2015 
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 - Exonerar a pedido, de 
acordo com o Processo nº 2906/15, 
datado de 31/03/15, a servidora 
ROSIENE ARAUJO DAS NEVES, função 
Técnico de Enfermagem, lotação 

Secretaria Municipal de Saúde.  
Art. 2º - Esta Portaria entra em 

vigor, com efeito retroativo a 02 de 
março de 2015, revogadas as 
disposições em contrário.  

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

06 de março de 2015. 

Engº Paulo Sérgio Rodrigues Titan 

Prefeito Municipal 

Alessandro da Silva Amaro 

Secretário de Administração 
 

PORTARIA Nº 1.068/15  DE  06/04/2015 
TÍTULO DE NOMEAÇÃO POR 

CONCURSO PÚBLICO 
DETERMINADO PELO EDITAL 
Nº 001/2012, DE 25.04.2012 E 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 
005/15, DE 06.03.2015. 

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 
aprovado em Concurso Público o 
cidadão, OLIVALDO FRANÇA CORDOVIL, 

função Técnico Pedagógico – Zona 
Urbana, lotação Secretaria Municipal de 
Educação . 

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 
com efeito retroativo 23 de março de 
2015, revogadas as disposições em 
contrário.  

Art. 5º - Registre-se e Cumpra-se. 
Palácio Maximino Porpino da Silva, 

06 de abril de 2015. 

Engº Paulo Sérgio Rodrigues Titan 

Prefeito Municipal 

Alessandro da Silva Amaro 

Secretário de Administração 

PORTARIA Nº 1.061/15 DE 26/03/2015 
TÍTULO DE NOMEAÇÃO POR 
CONCURSO PÚBLICO 
DETERMINADO PELO EDITAL 
Nº 001/2012, DE 25.04.2012 E 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 
002/15, DE 06.02.2015. 

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, AURELICE SILVA DE SOUZA 

CHARLETE, função Professora Básica II – 
Zona Rural, lotação Secretaria 
Municipal de Educação.  

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 
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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 
com efeito retroativo 24 de fevereiro de 
2015, revogadas as disposições em 
contrário.  

Art. 5º - Registre-se e Cumpra-se. 
Palácio Maximino Porpino da Silva, 

26 de março de 2015. 

Engº Paulo Sérgio Rodrigues Titan 

Prefeito Municipal 

Alessandro da Silva Amaro 

Secretário de Administração 

PORTARIA Nº 1.108/15, DE 10/04/2015 
A PRESIDENTE DA COMISSÃO 
PERMANENTE DE LICITAÇÃO, 
NO USO DA ATRIBUIÇÃO QUE 
LHE CONFERE A LEI 
12.232/10 E 8.666/93, 
RESOLVE: 

COMISSÃO PERMANENTE DE 

LICITAÇÃO 
CONCORRÊNCIA 002/2015 

SORTEIO SUBCOMISSÃO TÉCNICA 
A Comissão Permanente de Licitação 

da Prefeitura Municipal de Castanhal 
torna público, para conhecimento dos 
interessados que fará realizar sorteio 
objetivando a formação da subcomissão 
técnica, para análise e julgamento das 
propostas técnicas apresentadas em 
licitação, para contratação de agência 
de publicidade, para execução de 
serviço publicitários do âmbito dos 
Órgãos da administração e indireta. O 
presente SORTEIO será regido pela Lei 
Federal n˚12.232/10 e aplicando-se, 
subsidiariamente, a Lei Federal n˚ 
8.666/1993, de acordo com o disposto 
no Edital do certame. 

1.0- DO OBJETO 
1.1 - Sorteio objetivando a formação 

da subcomissão técnica, para análise e 
julgamento das propostas técnicas 
apresentadas em licitações, para 
contratação de agência de publicidade, 
para execução de serviços publicitários 
no âmbito da Prefeitura Municipal de 

Castanhal. 
2.0- DO LOCAL DO SORTEIO 
2.1 - A sessão pública do sorteio 

acontecerá no dia 20 de abril de 2015 
às 09 horas, na sede da Secretaria 
Municipal de Licitação, Av. Barão do 
Rio Branco, nº 2332, CEP: 68743-050, 
Castanhal Pará, e será conduzida pela 
Presidente da CPL, com o auxílio da 
Comissão de Licitação, conforme 
Portaria n˚ Nº3.194/14. 

3.0- DOS PROFISSIONAIS 
3.1 – Profissionais do corpo 

funcional da PREFEITURA MUNICIPAL 
DE CASTANHAL: 

- Thiago Cleyton Cardoso Pereira 
- Ismael Aleixo de Oliveira  
- Tatiara Rodrigues Ferranti  
3.2 – Profissionais que não mantém 

vínculo funcional ou contratual com a 
PREFEITURA MUNICIPAL DE 
CASTANHAL: 

- Ivana Tayssa Serra Duarte  
- Anderson Luis Reis Augusto  
- Carlos Eduardo Reis Augusto  
- Ruy Assis Santana de Vasconcelos  
- Renato Neiva Torres  
- Poliana Kelly da Silva Lima  

4.0 - ESCOLHA DOS MEMBROS DA 
SUBCOMISSÃO TÉCNICA 

4.1 – A escolha dos profissionais 
membros da Subcomissão Técnica que 
analisará e julgará as propostas 

técnicas apresentadas pelas licitantes 
no procedimento licitatório a ser 
realizado pela PREFEITURA MUNICIPAL 
DE CASTANHAL, dar-se-á por meio de 
sorteio, em sessão publica, com data, 
horário e local de acordo com o item 
2.1. 

4.2 – A Subcomissão Técnica deverá 
ser composta por um total de 06 (seis) 
membros, sendo 03 (três) membros 
efetivos e 03 (três) membros suplentes. 

4.3 – A escolha dar-se-á entre os 
nomes elencados no item 3.0, sendo 
que o sorteio dos profissionais será 
processado pela CPL, cujo 
procedimento consistirá em: 

4.3.1 - No dia e local indicados no 
item 2.0, a CPL reunirá os presentes e 
aporá o nome completo de cada um 
deles em pedaços de papel branco, de 
idêntico tamanho e forma, sendo um 
pedaço de papel para cada candidato. 

4.3.2 - Cada pedaço de papel será 
inserido em uma urna, envelope ou 
saco plástico, donde serão extraídos os 
nomes dos sorteados. 

4.3.3 - Serão realizados quatro 
sorteios subsequentes, quais sejam: 

4.3.3.1 - Um sorteio destinado à 
eleição de 1 membro dentre os 
pertencentes ao corpo funcional da 

Prefeitura Municipal de Castanhal, 
dentre os profissionais elencados no 
item 3.1. 

4.3.3.2 – Um sorteio destinado à 
escolha do suplente, dentre os 
profissionais elencados no item 3.1. 

4.3.3.3 - Um sorteio destinado à 
eleição de 2 membros que não mantém 
vínculo funcional ou contratual com a 
Prefeitura Municipal de Castanhal, 
dentre os profissionais elencados no 
item 3.2. 

4.3.3.4 – E finalmente, outro sorteio 
destinado à escolha dos 2 suplentes 
que não mantém vínculo funcional ou 
contratual com a Prefeitura Municipal 
de Castanhal, dentre os profissionais 
elencados no item 3.2. 

5.0 - IMPUGNAÇÃO DOS 
PROFISSIONAIS 

5.1 - Até 48 (quarenta e oito) horas 
antes da sessão pública destinada ao 
sorteio, qualquer interessado poderá 
impugnar pessoa integrante da relação 
a que se refere o subitem 3.1, mediante 
fundamentos jurídicos plausíveis. 

5.2 - Admitida a impugnação, o 
impugnado terá o direito de abster-se 
de atuar na Subcomissão Técnica, 
declarando-se impedido ou suspeito, 
antes da decisão da autoridade 
competente. 

5.3 - A abstenção do impugnado ou 
acolhimento da impugnação, mediante 
decisão fundamentada por autoridade 

competente, implicará, se necessário, a 
elaboração e a publicação de nova lista 
sem o nome impugnado, respeitado o 

disposto no artigo 10 Lei Federal 
n˚12.232/2010. 

5.3.1 - Será necessário elaborar e 
publicar nova relação se o número de 
membros mantidos depois da 
impugnação for inferior ao mínimo 
exigido no subtem 4.3. 

5.3.2 - Somente será admitida nova 
impugnação do nome que vier a 
completar a relação anteriormente 
publicada. 

5.4 - A impugnação não poderá ser 
feita por intermédio de fax, e e-mail ou 
correios, devendo a mesma ser 
protocolado na PREFEITURA 
MUNICIPAL DE CASTANHAL. 

6.0 – SORTEIO 
6.1 - A sessão pública para o sorteio 

dos nomes que irão compor a 
Subcomissão Técnica será realizada 
após a decisão motivada de eventual 
impugnação, atendido o disposto no § 
4˚ do artigo 10 da Lei Federal n˚ 
12.232/2010, garantida a possibilidade 

de fiscalização do sorteio por qualquer 
interessado. 

6.2 - Para a realização da sessão do 
sorteio que escolherá os membros da 
Subcomissão Técnicas, a relação de 
inscritos deve estar em consonância 
com os critérios de escolha que estão 

definidos na Lei Federal n˚ 12.232/10 
em seu Art. 10. 

6.4 - O resultado do sorteio será 
publicado no Diário Oficial do 
Município de Castanhal. 

7.0 - DISPOSIÇÕES FINAIS 
7.1 - Todas as condições deste 

Sorteio serão processadas em 
conformidade com Lei Federal n˚ 
12.232/2010, aplicando-se, 
subsidiariamente, a Lei Federal n˚ 
8.666/1993. 

7.2 - Os casos omissos serão 
resolvidos pelo Presidente da Comissão 
Permanente Licitação da PREFEITURA 
MUNICIPAL DE CASTANHAL. 

Karla Eliza Corrêa Barros 

Presidente da Comissão Permanente de Licitação 
 


