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PORTARIA Nº 1.152/15, DE 20/04/2015 

O PREFEITO MUNICIPAL DE CASTANHAL, NO 
USO DA ATRIBUIÇÃO QUE LHE CONFERE O 
ARTIGO 161 INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº 
003/99, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1999, 
RESOLVE: 

Art. 1º - Conceder, 50% (Cinquenta Por Cento) 
de gratificação de Dedicação Exclusiva ao servidor 
MIGUEL GOMES DA SILVA NETTO, função Auxiliar de 
Administração, lotação Secretaria de Administração. 

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

Art. 3º - Registre-se e Cumpra-se. 
Palácio Maximino Porpino da Silva, 20/04/2015. 

Engº Paulo Sérgio Rodrigues Titan 

Prefeito Municipal 

Alessandro da Silva Amaro 

Secretário de Administração 

PORTARIA Nº 1.384/15, DE 11/05/2015 
O PREFEITO MUNICIPAL DE CASTANHAL, NO 
USO DA ATRIBUIÇÃO QUE LHE CONFERE O 
ARTIGO 107, § 2º INCISO I DA LEI MUNICIPAL 
Nº 003/99, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1999, 
RESOLVE: 

Art. 1º - Conceder Licença por Motivo de Doença 
em Pessoa da Família (genitora) de 30(Trinta) dias, a 
funcionária MICHELLE SENNA VELASCO DE ALMEIDA, 
função Agente Administrativo-Zona Urbana, conforme 
documentação comprobatória constante no Processo 
nº 1294/2015, datado de 23/10/2015, e Processo nº 
4221/2015, 06/05/15 no período de 09de janeiro de 
2015 a 07 de fevereiro de 2015, retorno dia 08 de 
fevereiro de 2015, com vencimentos integrais, lotação 
Secretaria Municipal de Educação (EMEF Graziela 
Gabriel). 

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor, com efeito 
retroativo a 09 de janeiro de 2015, revogadas as 
disposições em contrário. 

Art. 3º - Registre-se e Cumpra-se. 
Palácio Maximino Porpino da Silva, 11/05/ 2015. 

Engº Paulo Sérgio Rodrigues Titan 

Prefeito Municipal 

Alessandro da Silva Amaro 

Secretário de Administração 

PORTARIA Nº 1.388/15, DE 12/05/2015 
TÍTULO DE NOMEAÇÃO POR CONCURSO 
PÚBLICO DETERMINADO PELO EDITAL 
Nº 001/2012, DE 25.04.2012 E EDITAL DE 
CONVOCAÇÃO Nº 006/15, DE 17.04.2015. 

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, 
lotação Comando da Guarda Municipal. 

GUARDA MUNICIPAL – ZONA URBANA 
01 – Marilia Susanne Alves de Sousa  
02 – José Jarbian Galvão de Lima  
03 – Marcio da Silva Lopes  
04 – Bruno Henrique dos Prazeres Pimentel  
05 – Paulo José Mélo Nascimento  
06 – Elisiario Fernandes Lobo Lima  

07 – Leandro Monteiro Amorim  
08 – Antonio da Conceição Lopes  
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 11 de Maio de 2015, revogadas as 
disposições em contrário. 

Art. 5º - Registre-se e Cumpra-se. 
Palácio Maximino Porpino da Silva, 12/05/2015. 

Engº Paulo Sérgio Rodrigues Titan 

Prefeito Municipal 

Alessandro da Silva Amaro 

Secretário de Administração 

PORTARIA Nº 1.389/15, DE 12/05/2015 
O PREFEITO MUNICIPAL DE 
CASTANHAL, NO USO DE SUAS 
ATRIBUIÇÕES LEGAIS, RESOLVE: 

Considerando, o recebimento do Ofício Nº156/15 
do Conselho Municipal de Educação, datado de 06 de 
maio de 2015; 

Art.1º - Nomear de acordo com instrução do 
Conselho Municipal de Educação, os representantes 
da categoria abaixo no citado Conselho, no período 
de 11 de maio de 2015 a 11 de maio de 2017. 

REPRESENTANTES DO CONSELHO MUNICIPAL DOS 

DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE  - CMDCA 
Izael Nunes da Gama – Titular  
Renata Aparecida Souza de Oliveira Espinheiro – 

Suplente  
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor com efeito 

retroativo a 11 de maio de 2015, revogadas as 
disposições em contrário. 

Art. 3º - Registre-se e Cumpra-se. 
Palácio Maximino Porpino da Silva, 12/05/2015. 

Engº Paulo Sérgio Rodrigues Titan 

Prefeito Municipal 

Alessandro da Silva Amaro 

Secretário de Administração 

PORTARIA Nº 1.390/15, DE 12/05/2015 
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 - Elevar de 50% (Cinquenta Por Cento) 
para 100% (Cem Por Cento) a gratificação de 
Dedicação Exclusiva a servidora, MARIA ISABEL 

VENÂNIO DE SOUZA, ocupante do cargo comissionado 
de Auxiliar da Coordenadoria de Serviço de Atenção 
Especializada (SAE), lotação Secretaria Municipal de 
Saúde.  

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor, com efeito 
retroativo a 04 de maio de 2015, revogadas as 
disposições em contrário. 

Art. 3º - Registre-se e Cumpra-se. 
Palácio Maximino Porpino da Silva, 12/05/2015. 

Engº Paulo Sérgio Rodrigues Titan 

Prefeito Municipal 

Alessandro da Silva Amaro 

Secretário de Administração 

PORTARIA Nº 1.391/15 DE 12/05/2015 
TÍTULO DE NOMEAÇÃO POR CONCURSO 
PÚBLICO DETERMINADO PELO EDITAL 
Nº 001/2012, DE 25.04.2012 E EDITAL DE 
CONVOCAÇÃO Nº 004/15, DE 13.02.2015. 

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 aprovado em 
Concurso Público o cidadão, José Ailton Nunes de 
Lima, função  Auxiliar de Administração-Zona Urbana, 
lotação Secretaria Municipal de Assistência Social . 

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 na data de 
sua publicação no Diário Oficial do Município. 

Art. 5º - Registre-se e Cumpra-se. 
Palácio Maximino Porpino da Silva,12/05/2015. 

Engº Paulo Sérgio Rodrigues Titan 

Prefeito Municipal 

Alessandro da Silva Amaro 

Secretário de Administração 

PORTARIA Nº 1.392/15 DE 12/05/2015 
TÍTULO DE NOMEAÇÃO POR CONCURSO 
PÚBLICO DETERMINADO PELO EDITAL 
Nº 001/2012, DE 25.04.2012 E EDITAL DE 
CONVOCAÇÃO Nº 014/14, DE 28.08.2014. 

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, Antonio Edson Soares 
Sodré, função  Braçal, lotação Secretaria Municipal 
de Obras e Urbanismo . 

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 na data de 
sua publicação no Diário Oficial do Município. 

Art. 5º - Registre-se e Cumpra-se. 
Palácio Maximino Porpino da Silva,12 de maio de 

2015. 

Engº Paulo Sérgio Rodrigues Titan 

Prefeito Municipal 

Alessandro da Silva Amaro 

Secretário de Administração 
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PORTARIA Nº 1.397/15, DE 12/05/2015 

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

01-DENIS PEREIRA DA SILVA 
02-MARCIA MARIA MELO DE OLIVEIRA 
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor, com efeito 

retroativo a 30 de abril de 2015, revogadas as 
disposições em contrário. 

Art. 3º - Registre-se e Cumpra-se. 
Palácio Maximino Porpino da Silva, 12/05/2015. 

Engº Paulo Sérgio Rodrigues Titan 

Prefeito Municipal 

Alessandro da Silva Amaro 

Secretário de Administração 

PORTARIA Nº 1.398/15, DE 12/05/2015 
TÍTULO DE NOMEAÇÃO POR CONCURSO 
PÚBLICO DETERMINADO PELO EDITAL 
Nº 001/2012, DE 25.04.2012 E EDITAL DE 
CONVOCAÇÃO Nº 006/15, DE 17.04.2015. 

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 
lotação Secretaria de Saúde. 
MÉDICA VETERINÁRIA 
01 – Simone Silveira da Costa 
TÉCNICO DE ENFERMAGEM- ZONA URBANA   
01 – Dagmar da Rocha Marques 
02 – Selma Regina da Silva Miranda 
03 – Adna Batista Fontes 
04 – João Mauricio Sobrinho Borcem 
05 – Maria da Silva Sousa 
06 – Priscila Chagas de Freitas 
07 – Vera Lucia Cabral Cordeiro 
08 – Maria Cristiane Rodrigues da Silva 
09 – Mayara Cristina Gomes Pantoja 
10 – Rosivani Oliveira de Souza 
ENFERMEIRO 
01 – Juliely Dias da Silva 
02 – Suzane de Nazaré Ramos dos Reis 
03 – Mauricio Cabral da Silva 
04 – Diana Madeira Rodrigues 
05 – Anderson Braga Rodrigues Cardoso 
06 – Camila da Silva Dantas 

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 17 de abril de 2015, revogadas as 
disposições em contrário. 

Art. 5º - Registre-se e Cumpra-se. 
Palácio Maximino Porpino da Silva, 12/05/2015. 

Engº Paulo Sérgio Rodrigues Titan 

Prefeito Municipal 

Alessandro da Silva Amaro 

Secretário de Administração 

PORTARIA Nº 1.400/15, DE 13/05/2015 
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 o servidor GLEIDSON  DO 

ROSÁRIO OLIVEIRA, ocupante do cargo comissionado 
de Chefe de Ginásio Poliesportivo, lotação Secretaria 
Municipal de Esporte e Lazer. 

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

Art. 3º - Registre-se e Cumpra-se. 
Palácio Maximino Porpino da Silva, 13 de maio 

de 2015. 

Engº Paulo Sérgio Rodrigues Titan 

Prefeito Municipal 

Alessandro da Silva Amaro 

Secretário de Administração 

PORTARIA Nº 1.401/15, DE 13/05/2015 
O PREFEITO MUNICIPAL DE 
CASTANHAL, NO USO DE SUAS 
ATRIBUIÇÕES, RESOLVE: 

Art. 1º - Distratar, o contrato temporário da 
servidora CAMILA DE ALMEIDA CAVALCANTE ASSIS, 
função Agente Administrativo, lotação Secretaria 
Municipal de Educação. 

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor, com efeito 
retroativo a 02 de maio de 2015, revogadas as 
disposições em contrário. 

Art. 3º - Registre-se e Cumpra-se. 
Palácio Maximino Porpino da Silva, 13 de maio 

de 2015. 

Engº Paulo Sérgio Rodrigues Titan 

Prefeito Municipal 

Alessandro da Silva Amaro 

Secretário de Administração 

PORTARIA Nº 1.403/15, DE 13/05/2015 
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 
03 (Três) meses ao servidor RICARDO BENEDITO 

LAMEIRA JUNIOR, função Guarda, conforme 
documentação comprobatória constante no 
requerimento do interessado arrolada ao Processo nº 
1527/2014, datado de 17/03/2014, com vencimentos 
integrais, no período de 01 de dezembro de 2014 a 
28 de fevereiro de 2015 e, retorno dia 01 de março de 
2015, lotação Comando da Guarda Municipal. 

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

Art. 3º - Registre-se e Cumpra-se. 
Palácio Maximino Porpino da Silva, 13 de maio 

de 2015. 

Engº Paulo Sérgio Rodrigues Titan 

Prefeito Municipal 

Alessandro da Silva Amaro 

Secretário de Administração 

PORTARIA Nº 1.405/15, DE 14/05/2015 
O PREFEITO MUNICIPAL DE 
CASTANHAL, NO USO DAS 
ATRIBUIÇÕES QUE LHE CONFERE, 
RESOLVE: 

Art. 1º - Excluir da Portaria nº 448/15, de 
05/02/2015, o nome da servidora SANDRA CELI 

FERREIRA DE ALENCAR, função Professora de 
Educação Básica I, lotação Secretaria Municipal de 
Educação. 

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

Art. 3º - Registre-se e Cumpra-se. 
Palácio Maximino Porpino da Silva, 14 de maio 

de 2015. 

Engº Paulo Sérgio Rodrigues Titan 

Prefeito Municipal 

Alessandro da Silva Amaro 

Secretário de Administração 

PORTARIA Nº 1.406/15, DE 15/05/2015 
O PREFEITO MUNICIPAL DE 
CASTANHAL, NO USO DA ATRIBUIÇÃO 
QUE LHE CONFERE O ARTIGO 111 DA 
LEI MUNICIPAL Nº 003/99, DE 04 DE 
FEVEREIRO DE 1999, RESOLVE: 

Art. 1º - Conceder Licença sem vencimento a 
servidora CAMILA DA SILVA SANTOS, função Agente 
Administrativo-Zona Rural, lotação Secretaria 
Municipal de Educação, pelo período de 02 (Dois) 
anos, com início em 20 de abril de 2015, término em 
18 de abril de 2017, com retorno dia 19 de abril de 
2017, conforme pedido formalizado através do 
Processo nº 3006/2015, datado de 06.04.2015 e 
Processo nº 4567/2015, de 14/05/2015. 

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor, com efeito 
retroativo a 20 de abril de 2015, revogadas as 
disposições em contrário. 

Art. 3º - Registre-se e Cumpra-se. 
Palácio Maximino Porpino da Silva, 15 de maio 

de 2015. 
 

Engº Paulo Sérgio Rodrigues Titan 

Prefeito Municipal 

Alessandro da Silva Amaro 

Secretário de Administração 

PORTARIA Nº 1.549/15, DE 18/05/2015 
O PREFEITO MUNICIPAL DE 
CASTANHAL, NO USO DE SUAS 
ATRIBUIÇÕES, RESOLVE: 

Art. 1º - Distratar, o contrato temporário do 
servidor HENRIQUE DA SILVA E SILVA, função Agente 
Administrativo, lotação Gabinete do Prefeito. 

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

Art. 3º - Registre-se e Cumpra-se. 
Palácio Maximino Porpino da Silva, 18 de maio 

de 2015. 

Engº Paulo Sérgio Rodrigues Titan 

Prefeito Municipal 

Alessandro da Silva Amaro 

Secretário de Administração 
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PORTARIA Nº 89/15, DE 13/05/2015 
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE 

EDUCAÇÃO, NÉLIO NAZARENO 

AMORIM DA SILVA, USANDO DE 

SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS. 

RESOLVE: 

Art. 1º - Conceder, com base nos Artigos 6º 

e 7º, Inciso XVIII da Constituição da República 

Federativa do Brasil, e Artigo 108 da Lei 

Municipal nº 003/99, de 04/02/99, Licença 

Maternidade de 120 (cento e vinte dias), a 

servidora (985490) MARCIA MARIA DE 

SOUZA MAIA, conforme atestado médico 

datado de 13/04/2015 no período de 13/04/2015 

a 11/08/2015 com retorno no dia de 12 de 

Agosto de 2015, função Secretária Escolar, com 

lotação na Secretaria Municipal de Educação 

(EMEF. Pedro Coelho da Mota). 

Art. 2º - Cabe a Coordenadoria de Recursos 

Humanos, fazer registro em ficha funcional face 

cumprimento da documentação comprobatória 

constante do Processo nº 342/2015. 

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

efeito a partir de 13 de Abril de 2015, revogadas 

as disposições em contrário. 

Art. 4º - Registre-se. 

GABINETE DO SECRETÁRIO 

MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, aos 13 dias do 

mês de Maio de 2015. 

Nélio Nazareno Amorim da Silva 

Secretário Municipal de Educação 
Decreto nº 003/13 

PORTARIA Nº 90/15, DE 13/05/2015 
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO, NÉLIO NAZARENO AMORIM 
DA SILVA, USANDO DE SUAS 
ATRIBUIÇÕES LEGAIS. 

Considerando, o Artigo, 1º da Lei Municipal Nº 
016/09, de 09 de junho de 2009, que dispõe a 
Emenda Aditiva ao Artigo 108 § 3ª e 4ª da Lei 
Municipal N° 003/99, de 04 de fevereiro de 1999. 
RESOLVE: 

Art. 1º - Conceder, prorrogação de 60 (sessenta) 
dias de Licença Maternidade da servidora (985490) 
MARCIA MARIA DE SOUZA MAIA, função 
Secretária Escolar, com lotação na Secretaria 
Municipal de Educação (EMEF. Pedro Coelho da 
Mota), com início no dia 12 de Agosto de 2015, 
término dia 10 de Outubro de 2015 e retorno dia 11 
de Outubro de 2015. 

Art. 2° - A Coordenadoria de Recursos Humanos 
anotará em ficha funcional face cumprimento da 
documentação comprobatória constante no Processo 
n° 343/15, anexo cópia da certidão de nascimento, 
datado de 28 de Abril de 2015. 

Art. 3° - Esta Portaria entra em vigor, com efeito, 
a partir de 12 de Agosto de 2015, revogadas as 
disposições em contrário.   

Art. 4° - Registre – se. 
GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE 

EDUCAÇÃO aos 13 dias do mês de Maio de 2015. 

Nélio Nazareno Amorim da Silva 

Secretário Municipal de Educação 
Decreto nº 003/13 

 

PORTARIA Nº 91/15, DE 13/05/2015 
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, 
NÉLIO NAZARENO AMORIM DA SILVA, 
USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS. 

RESOLVE: 
Art. 1º - Conceder, com base no Artigo 10, § 1º, 

dos Atos das Disposições Constitucionais, Licença 
Paternidade de 05 (cinco) dias, ao servidor PAULO 
JOSÉ DOS SANTOS FAVACHO, anexo cópia da 
certidão de nascimento de seu descendente, datado 
de 12/05/2015, no período de 08/05/15 a 12/05/2015 
com retorno no dia de 13 de Maio de 2015, função 
Servente, com lotação na Secretaria Municipal de 
Educação (EMEF. Francisco Gomes Sampaio). 

Art. 2º - Cabe a Coordenadoria de Recursos 
Humanos, fazer registro em ficha funcional face 
cumprimento da documentação comprobatória 
constante do Processo nº 351/2015. 

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor, com efeito a 
partir de 08 de Maio de 2015, revogadas as 
disposições em contrário. 

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

EDUCAÇÃO, aos 13 dias do mês de Maio de 2015. 

Nélio Nazareno Amorim da Silva 

Secretário Municipal de Educação 
Decreto nº 003/13 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE 

 

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 

PORTARIA Nº 1.318/15, DE 12/05/2015 
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, 
MARIA ALICE LEAL, no uso de suas 
atribuições legais, 

RESOLVE: 
Art.1º - Conceder LICENÇA MATERNIDADE de 

180 dias (Cento e Oitenta) a servidora: MARJORIE 
DAMASCENO COSTA, matrícula: 7711-9/1, cargo: 
FISIOTERAPEUTA, Local: U.B.S-Temporário, 
Secretaria Municipal de Saúde de Castanhal – no 
período de 04/05/2015 a 30/10/2015, com base nos 
Artigos 6º e 7º inciso XVIII da constituição da 
República Federativa do Brasil e Artigo 108, da Lei 
Municipal nº003/99, de 04.02.99 e Lei Municipal 
Emenda Aditiva, nº 016/09 de 09.06.2009. 

Art.2º - A Coordenadoria de Gestão com 
Pessoas anotará em ficha funcional face 
cumprimento da documentação comprobatória 
constante no Processo nº 113/2015, com atestado 
médico em anexo, datado de: 04/05/2015. 

Art. 3º - Esta portaria entra em vigor a partir do 
dia 04 de maio de 2015, revogadas as disposições 
em contrário. 

Art. 4º - Registre-se e cumpra-se. 
GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 

SAÚDE, aos doze dias do mês de maio de 2015.  

Simone Sampaio Lameira Morbach 

Coordenadora de Gestão com Pessoas 
Portaria n° 197/13, de 14/01/2013 

Maria Alice Leal 

Secretária Municipal de Saúde de Castanhal 
Decreto nº 020/14, de 1º de abril de 2014. 

PORTARIA Nº 1.319/15, DE 11/05/2015 
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, 
MARIA ALICE LEAL, NO USO DE SUAS 
ATRIBUIÇÕES LEGAIS, 

RESOLVE: 

Art.1º - Conceder LICENÇA MATERNIDADE de 
180 dias (Cento e Oitenta) a servidora: ROSANGELA 
DA CUNHA RIBEIRO, matrícula: 1082-0/1, cargo: 
AG. ADMINISTRATIVO, Local: POSTOS E 
UNIDADES, Secretaria Municipal de Saúde de 
Castanhal – no período de 11/05/2015 a 06/11/2015, 
com base nos Artigos 6º e 7º inciso XVIII da 
constituição da República Federativa do Brasil e 
Artigo 108, da Lei Municipal nº003/99, de 04.02.99 e 
Lei Municipal Emenda Aditiva, nº 016/09 de 
09.06.2009. 

Art.2º - A Coordenadoria de Gestão com 
Pessoas anotará em ficha funcional face 
cumprimento da documentação comprobatória 
constante no Processo nº 114/2015, com atestado 
médico em anexo, datado de: 11/05/2015. 

Art. 3º - Esta portaria entra em vigor a partir do 
dia 11 de maio de 2015, revogadas as disposições 
em contrário. 

Art. 4º - Registre-se e cumpra-se. 
GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 

SAÚDE, aos onze dias do mês de maio de 2015.  

Simone Sampaio Lameira Morbach 

Coordenadora de Gestão com Pessoas 
Portaria n° 197/13, de 14/01/2013 

Maria Alice Leal 

Secretária Municipal de Saúde de Castanhal 
Decreto nº 020/14, de 1º de abril de 2014. 

PORTARIA Nº 1.320/15, DE 13/05/2015 
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
DE CASTANHAL, MARIA ALICE LEAL, NO 
USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, 

Considerando o resultado do exame médico, que 
atesta a inexistência de capacidade do (a) servidor 
(a) para exercer suas funções de A.C.S-Agente 
Comunitário de Saúde, que dentre as atribuições 
estão desenvolver ações para integrar as equipes de 
saúde juntamente com a população adscrita as 
Unidades Básicas, bem como orientar famílias quanto 
a utilização dos serviços de saúde disponíveis e 
ainda promover ações educativas visando a 
promoção de saúde e prevenção de doenças: 
RESOLVE: 

Art. 1° - Prorrogar a readaptação por mais 120 
(Cento e Vinte) dias o (a) servidor (a) WALDERI DA 
SILVA MOREIRA, cargo: A.C.S, matrícula 39-6/1, 
Posto de saúde do Pirapora, com a finalidade de 
desenvolver suas atividades internamente e sem 
agravamento de seu estado de saúde, no período 
compreendido entre 13/05/2015 a 09/09/2015, com 
retorno no dia imediato a este. 

       Art. 2º - A Coordenadoria de Gestão com 
Pessoas anotará em ficha funcional face 
cumprimento da documentação comprobatória 
constante no processo n.º 033/2015. 

Art. 3° - Esta portaria entra em vigor a partir do 
dia 13 de maio de 2015, revogadas as disposições 
em contrário. 

Art. 4° - Registre-se e cumpra-se. 
GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 

SAÚDE, aos treze dias do mês de maio de 2015.  

Simone Sampaio Lameira Morbach 

Coordenadora de Gestão com Pessoas 
Portaria n° 197/13, de 14/01/2013 

Maria Alice Leal 

Secretária Municipal de Saúde de Castanhal 
Decreto nº 020/14, de 04/04/2014 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE 

 

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 

PORTARIA Nº 1.376/15, DE 15/05/2015 
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE MARIA 
ALICE LEAL, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES 
LEGAIS,  

RESOLVE: 
Art. 1º - Distratar o Contrato Temporário do senhor HIGO DA 

SILVA MORAIS, na função de T.N.M., matrícula 87173/1, com 
lotação na ADMINISTRAÇÃO, nesta Secretaria Municipal de Saúde.    

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor a partir de 15 de maio de 
2015, revogadas as disposições em contrário.  

Art. 3º - Registre-se e cumpra-se. 
GABINETE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE CASTANHAL, 

aos quinze dias do mês de maio de 2015.     
SIMONE SAMPAIO LAMEIRA MORBACH 

Coordenadora de Gestão com Pessoas 
Portaria n° 197/13, de 14 de janeiro de 2013. 

MARIA ALICE LEAL 
Secretária Municipal de Saúde de Castanhal 

Decreto nº 020/14, de 1º de abril de 2014. 

PORTARIA Nº 1.377/15, DE 18/05/2015 
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
MARIA ALICE LEAL, NO USO DE SUAS 
ATRIBUIÇÕES LEGAIS, 

RESOLVE: 
Art.1º - Conceder LICENÇA MATERNIDADE de 

180 dias (Cento e Oitenta) a servidora: RAIMUNDA 
LANILZA QUEIROZ DE MIRANDA, matrícula: 8621-
5/1, cargo: AGENTE DE ENDEMIAS, – Secretaria 
Municipal de Saúde de Castanhal – no período de 
09/05/2015 a 04/11/2015, com base nos Artigos 6º e 
7º inciso XVIII da constituição da República 
Federativa do Brasil e Artigo 108, da Lei Municipal 
nº003/99, de 04.02.99 e Lei Municipal Emenda 
Aditiva, nº 016/09 de 09.06.2009. 

Art.2º - A Coordenadoria de Gestão com 
Pessoas anotará em ficha funcional face 
cumprimento da documentação comprobatória 
constante no Processo nº 115/2015, com atestado 
médico em anexo, datado de: 09/05/2015. 

Art. 3º - Esta portaria entra em vigor a partir do 
dia 09 de maio de 2015, revogada as disposições em 
contrário. 

Art. 4º - Registre-se e cumpra-se. 
GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 

SAÚDE, aos dozoito dias do mês de maio de 2015.  

Simone Sampaio Lameira Morbach 

Coordenadora de Gestão com Pessoas 
Portaria n° 197/13, de 14/01/2013 

Maria Alice Leal 

Secretária Municipal de Saúde de Castanhal 
Decreto nº 020/14, de 1º de abril de 2014. 

 
EXTRATO DE CONTRATO Nº 003/2015 

PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 
001/2015  

 CREDENCIAMENTO Nº 001/2015 
Credenciante: Prefeitura Municipal de Castanhal - 
Fundo Municipal de Saúde. Credenciada: RENÉE O. 
DA SILVA & CIA LTDA-ME. CNPJ Contratado: 
02.257.354/0001-41. Objeto: prestação de serviços 
de saúde em diversos exames de patologia clínica, 
conforme especificações contidas no Processo de 
Inexigibilidade nº 001/2015. Vigência: 11/05/2015 a 
11/05/2016. Valor Total: R$ 887.407,08 (Oitocentos e 
oitenta e sete mil quatrocentos e sete reais e oito 

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 
nº 001/2015, cujo objeto consiste na prestação de 
serviços de saúde em diversos exames de patologia 
clínica   RENÉE O. DA SILVA & CIA LTDA-ME, nos 
termos do art. 25, II da Lei nº 8.666/93 e conforme 
Parecer Jurídico constante deste processo. Castanhal 
(Pa), 11 de Maio de 2015. 
PAULO SÉRGIO RODRIGUES TITAN 
Prefeito Municipal   
MARIA ALICE LEAL 
Secretária Municipal de Saúde 

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E 
ADJUDICAÇÃO 

Por este termo homologo e adjudico a Licitação na 
modalidade Convite nº 006/2015, cujo processo foi 
vencedora a Empresa NORTEMED DISTRIBUIDORA 
DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA ME. Conforme 
Parecer constante em Ata da Comissão Permanente 
de Licitação, designada pela Portaria nº 036/15, de 
05 de Janeiro de 2015. 
Castanhal (Pa), 06 de Maio de 2015. 
PAULO SÉRGIO RODRIGUES TITAN 
PREFEITO MUNICIPAL 
MARIA ALICE LEAL 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

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 da Sr.ª MARIA DAS DORES 
ALBUQUERQUE, cujo valor contratual total é de R$ 
36.000,00 (Trinta e seis mil reais), nos termos do art. 
24, X da Lei nº 8.666/93 e conforme Parecer Jurídico 
constante deste processo. 
Castanhal (Pa), 08 de Maio de 2015 
PAULO SÉRGIO RODRIGUES TITAN 
Prefeito Municipal  
MARIA ALICE LEAL 
Secretário Municipal de Saúde 

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 ser utilizado como 
Centro cardiológico neste Município. Locatária: Maria 
das Dores Albuquerque. CPF: 076.609.013-20. 
Ratificação em: 08/05/2015. Valor Total: R$ 
36.000,00 (Trinta e seis mil reais). Paulo Sérgio 
Rodrigues Titan. Prefeito Municipal. 

EXTRATO DE CONTRATO Nº 017/2015 
PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 

002/2015  
 CREDENCIAMENTO Nº 002/2015 

Credenciante: Prefeitura Municipal de Castanhal - 
Fundo Municipal de Saúde. Credenciada: CLÍNICA 
DE ACIDENTADOS SÃO FRANCISCO LTDA - EPP. 
CNPJ Contratado 63.801.575/0001-23. Objeto: 
Prestação de serviços na área da saúde em  consulta 
médica e hospitalar (Ortopedia e Traumatologia), 
dispondo de leitos para atendimento aos usuários do 
Sistema Único de Saúde, conforme Tabela Unificada 

do Sistema Único de Saúde e especificações 
contidas no Processo de Inexigibilidade nº 002/2015. 
Vigência: 24/04/2015 a 24/04/2016. Valor Total: R$ 
R$ 964.413,96 (Novecentos e sessenta e quatro mil 
quatrocentos e treze reais e noventa 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 nº 
002/2015, cujo objeto consiste em Prestação de 
serviços na área da saúde em consulta médica e 
hospitalar (Ortopedia e Traumatologia), dispondo de 
leitos para atendimento aos usuários do Sistema 
Único de Saúde, conforme Tabela Unificada do 
Sistema Único de Saúde à CLÍNICA DE 
ACIDENTADOS SÃO FRANCISCO LTDA-EPP, nos 
termos do art. 25, caput da Lei nº 8.666/93 e 
conforme Parecer Jurídico constante deste processo. 
Castanhal (Pa), 24 de Abril de 2015. 
PAULO SÉRGIO RODRIGUES TITAN 
Prefeito Municipal   
MARIA ALICE LEAL 
Secretária Municipal de Saúde 

Secretaria de 
 
 

PORTARIA Nº 092/2015, DE 14/05/2015 
PORTARIA DE REDESIGNAÇÃO DE 
PRAZO DE SINDICÂNCIA 
INVESTIGATIVA. 

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, 
Sr. NÉLIO NAZARENO AMORIM DA SILVA, no uso 
da competência que lhe é conferida por Lei. 

CONSIDERANDO os termos do ofício nº 
020/2015/CPSIND, datado de 05/05/2015, do 
presidente da Comissão De Sindicância Investigativa, 
referente ao processo investigativo nº 
044/2014/CPSIND, por meio da Portaria nº 
198/2014/SEMED; de 26 de novembro de 2014, 
publicada no Diário Oficial Municipal de Castanhal, 
edição nº 298 de 21 a 27.11 de 2014.  

CONSIDERANDO que ainda falta concluir 
algumas diligencias e proceder a coleta de provas 
que são imprescindíveis para que a Comissão de 
Sindicância Investigativa possa formar sua convicção 
com segurança diante do fato ora objeto de 
investigação; 
RESOLVE: 

Art. 1º - REDESIGNAR A COMISSÃO, de acordo 
com o art. 17, § 2º c/c art. 38, § 1º, ambos da Lei 
Complementar nº 001/11, por mais 60 (sessenta) dias 
a partir de 05/05/2015, para a conclusão dos 
trabalhos desta Comissão de Sindicância 
Investigativa, e que seja composta pelos servidores: 
Izaac Prestes Lima, matrícula nº 69035 e Eder 
Guataçara Silva Cruz, matricula nº 69175. 

Art. 2º - CONVALIDAR os atos praticados pela 
Comissão de Sindicância Investigativa, ora 
redesignada. 

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor com efeito 
retroativo a 05 de maio de 2015. 

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

EDUCAÇÃO, aos 14 dias do mês de maio de 2015. 

Nélio Nazareno Amorim da Silva 

Secretário Municipal de Educação 
Decreto 003/13 
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LEI Nº 009 DE 21 DE MAIO DE 2015 
INSTITUI O ESTACIONAMENTO 
REGULAMENTADO DE VEÍCULOS EM 
VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE 
CASTANHAL, E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS. 

O Prefeito Municipal de Castanhal, 
faço saber que a Câmara Municipal 
aprovou e eu sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1º. Fica o Poder Executivo 
Municipal autorizado a estabelecer nas 
vias e logradouros públicos do 
Município de Castanhal, em locais 
previamente determinados, o 

estacionamento rotativo de veículos por 
tempo limitado denominado Zona Azul, 
o qual será regulamentado mediante 
pagamento de preços a serem fixados 
por ato do Exmo. Sr. Prefeito Municipal. 

§ 1º. Na fixação dos preços serão 
considerados: 

I – O tempo de duração do 
estacionamento; 

II – As condições dos locais e 
respectivas áreas; 

III – As características dos veículos; 
IV – Outros fatores que devam ser 

levados em consideração. 
§ 2º. Compete ao Município 

organizar e prestar diretamente, ou 
delegar à iniciativa privada, sob o 
regime de concessão, o serviço público 
de que trata esta lei, em tudo obedecido 

o que dispõe a Lei Orgânica do 
Município de Castanhal. (Emenda 
Modificativa) 

Art. 2º. A Zona Azul deverá ser 
instalada, inicialmente, no quadrilátero 
compreendido entre a Rodovia BR 316, 
a Travessa 1º de Maio, a Rua Paes de 
Carvalho e a Rua Lauro Sodré, neste 
Município, perfazendo um total de 
1.351 (um mil trezentos e cinquenta e 
uma) vagas. 

Parágrafo Único. A critério da 
Municipalidade, e atendendo às 
necessidades técnicas, poderá o sistema 
sofrer acréscimos, supressões ou 
substituições das vagas em vias e 
logradouros. 

Art. 3º. O estacionamento de 
veículos nas áreas pertencentes ao 
sistema fica sujeito ao pagamento de 
preço público, mediante o uso de cartão 
próprio. 

§ 1º. As importâncias auferidas 
como contraprestação pela concessão 
do serviço de que trata esta Lei, deverão 
ser destinadas, em sua totalidade, 
exclusivamente, ao Fundo Municipal 

Transporte e Trânsito, sendo depositado 
diretamente em conta bancária 
específica. 

§ 2º. Após 180 (cento e oitenta) dias 
da implantação da Zona Azul o saldo 

positivo será transferido para a 
Secretaria Municipal de Transporte e 
Trânsito – SEMUTRAN. 

Art. 4º. É assegurada na Zona Azul a 
reserva de 5% (cinco por cento) das 
vagas de estacionamento público para 
idosos, bem como 2% (dois por cento) 
para pessoas com deficiência ou 
mobilidade reduzida. (Emenda 
Modificativa) 

§ 1º. As vagas localizadas em frente 
à testada ou em até 20m (vinte metros) 
da testada dos estabelecimentos 
comerciais farmacêuticos, 
estabelecimentos de saúde (postos de 

saúde, clínicas, hospitais, laboratórios e 
afins) serão rotativas, com tempo de 
permanência de até 30 (trinta) minutos, 

com tolerância dos 15 (quinze) minutos 
iniciais. 

§ 2º. As vagas de estacionamento 
público, localizadas em frente aos 
estabelecimentos citados no parágrafo 
anterior, onde não estiver implantado o 
estacionamento rotativo, serão regidas 
pelo que determina o inciso VII do art. 
2º da Resolução nº 302, de 18/12/2008 
do CONTRAN: “Área de estacionamento 
de curta duração é a parte da via 
sinalizada para estacionamento não 
pago, com uso obrigatório do pisca-
alerta ativado, em período de tempo 
determinado e regulamentado de até 30 
minutos”. 

Art. 5º. Não estão sujeitos ao 
pagamento de preços públicos: 

I – Os veículos oficiais (Federais, 
Estaduais e Municipais); 

II – Os veículos militares, da 
Marinha, do Exército e da Aeronáutica; 

III – Os veículos do Corpo de 
Bombeiros, quando em serviço; 

IV – Os veículos das empresas 
públicas prestadoras de serviços 
essenciais: correio, telefone, água, 
energia elétrica, coleta de lixo, somente 
quando em serviço. 

V – Os Oficiais de Justiça, desde que 
efetivamente a serviço, devidamente 

identificados, com a respectiva carteira 
funcional. 

§ 1º. Não gozam da isenção de 
pagamento de preço público as 
empreiteiras e terceiros prestadores dos 
mesmos serviços. 

§ 2º. Os casos previstos nesse artigo 
não dispensam o cumprimento da 
rotatividade prevista em lei, excetuados 
os casos de urgência e emergência. 

Art. 6º. O Chefe do Poder Executivo 
baixará atos próprios para a 
regulamentação da presente Lei no 
prazo de 60 (sessenta) dias. 

Art. 7º. As despesas decorrentes da 
execução da presente lei correrão à 
conta de dotações do orçamento 
municipal vigente. 

Art. 8º. Esta Lei entra em vigor na 

data de sua publicação. 

Palácio Maximino Porpino da Silva, 
aos 21 dias do mês de maio de 2015. 

Paulo Sérgio Rodrigues Titan 

Prefeito Municipal 
 

ANEXO I 

DISTRIBUIÇÃO DAS VAGAS 

RUA/AVENIDA/TRAVESSA Nº DE 

VAGAS 

BARÃO DO RIO BRANCO 312 

SENADOR LEMOS 249 

PAES DE CARVALHO 113 

IRMÃ ADELAIDE 114 

MAGALHÃES BARATA 104 

MAXIMINO PORPINO 125 

QUINTINO BOCAIÚVA 111 

CÔNEGO LEITÃO 108 

FLORIANO PEIXOTO 68 

ALAMEDA RITA DE 

CÁSSIA 

17 

ALAMEDA GENÁRIO 

CARVALHO 

30 

 

TOTAL: 1.351 
 

ANEXO II 

TRECHOS ABRANGIDOS PELA 

ZONA AZUL 

LOGRADOURO TRECHO 

INICIAL 

TRECHO 

FINAL 

BARÃO DO 

RIO BRANCO 

1º DE MAIO DR. 

LAURO 

SODRÉ 

SENADOR 

LEMOS 

1º DE MAIO DR. 

LAURO 

SODRÉ 

PAES DE 

CARVALHO 

1º DE MAIO ROD. BR 

316 

IRMÃ 

ADELAIDE 

PAES DE 

CARVALHO 

ROD. BR 

316 

MAGALHAES 

BARATA 

PAES DE 

CARVALHO 

ROD. BR 

316 

MAXIMINO 

PORPINO 

PAES DE 

CARVALHO 

ROD. BR 

316 

QUINTINO 

BOCAIÚVA 

PAES DE 

CARVALHO 

ROD. BR 

316 

CÔNEGO 

LEITÃO 

PAES DE 

CARVALHO 

ROD. BR 

316 

FLORIANO 

PEIXOTO 

PAES DE 

CARVALHO 

ROD. BR 

316 

ALAMEDA 

RITA DE 

CÁSSIA 

FLORIANO 

PEIXOTO 

CÔNEGO 

LUIZ 

LEITÃO 

ALAMEDA 

GENÁRIO 

CARVALHO 

AV. BARÃO 

DO RIO 

BRANCO 

SENADOR 

LEMOS 

BENJAMIN 

CONSTANT 

PAES DE 

CARVALHO 

BARÃO 

DO RIO 

BRANCO 
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DECRETO N° 027/15, DE 19/05/2015 
O PREFEITO MUNICIPAL DE 

CASTANHAL ENGENHEIRO 

PAULO SÉRGIO RODRIGUES 

TITAN NO USO DAS 

ATRIBUIÇÕES QUE LHE 

CONFERE O ART. 114 E 115 

DA LEI ORGÂNICA DO 

MUNICÍPIO, EM SUA SEÇÃO 8ª 

QUE DEFERE OS 

PROCEDIMENTOS NO USO DE 

ANÚNCIOS E CARTAZES DE 

PUBLICIDADE DE PROPAGANDA 

AO AR LIVRE E; 
Considerando a necessidade de, 

organizar, controlar orientar e 
fiscalizar o caráter dos meios de 
publicidade de propaganda ao ar livre 
neste município de Castanhal e; 

Considerando que o impacto 
ambiental dos meios de publicidade 
requer o estabelecimento de 
procedimentos para o seu ordenamento 
no Município; 

DECRETA: 
CAPÍTULO I 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
SEÇÃO I 

DOS OBJETIVOS 
ART. 1º - O ordenamento da 

veiculação de propaganda ao ar livre no 
Município de Castanhal visa à melhoria 
da qualidade de vida da população, com 
os seguintes objetivos: 

I – organizar, controlar orientar e 
fiscalizar o uso de propaganda ao ar 
livre de qualquer natureza, respeitando 
o interesse coletivo, as necessidades de 
conforto ambiental, o interesse 
urbanístico e as prerrogativas 
individuais; 

II – garantir a segurança das 
edificações e a integridade física e 
mental da população; 

III – garantir as condições de 

segurança, fluidez e conforto no 
deslocamento de veículos e pedestres; 

IV – garantir a proteção dos 
elementos significativos do patrimônio 
histórico, artístico, cultural e 
paisagístico do Município de Castanhal. 

PARÁGRAFO ÚNICO - São considerados 
elementos significativos da paisagem do 
Município de Castanhal, 
principalmente, a Avenida Barão do Rio 
Branco, o complexo das Praças: da 
Bíblia (Praça do Cristo), Inácio Khoury 
Gabriel (Praça do Estrela), o entorno do 
estádio municipal Maximino Porpino 
Filho (Modelão, a Vila centenária do 
Apeú, os maciços vegetais expressivos, 
os parques, praças e seus entornos, as 
áreas funcionais de interesse cultural, 
esportivo e paisagístico, os 
monumentos públicos, as obras de arte, 

os prédios de interesse público 
sociocultural ou de adequação 
volumétrica, os prédios tombados, bem 
como seus entornos e os espaços 
territoriais especialmente protegidos 
pelo Plano Diretor do Município e 
demais leis que disponham sobre a 
preservação, organização e proteção do 
patrimônio histórico, artístico, 
ambiental, cultural e urbano. 

SEÇÃO II 
DOS CONCEITOS NORMATIVOS 
ART. 2º - Para os efeitos deste 

Decreto classificam-se como 
equipamentos de publicidade ao ar livre 

todos os elementos destinados aos 
anúncios móveis ou afixados nos 
logradouros públicos ou visíveis deste. 

§ 1º - Qualquer inscrição de 
propaganda de comércio, de serviço ou 
de indústria em toldos, marquises, 
muros e paredes em geral será 
considerada, para os efeitos de 
licenciamento, como publicidade ao ar 
livre. 

§ 2º - Os relógios e termômetros 
instalados na cidade, quando dotados 
de anúncios de terceiros, classificar-se-
ão como equipamentos publicitários 
sujeitos também às regras para 
afixação de equipamentos urbanos em 
calçadas. 

§ 3º - Excluem-se do disposto no 
caput as placas não luminosas com até 
vinte centímetros quadrados, fixadas 
nas paredes externas dos imóveis, 
desde que destinadas à identificação, 
limitadas a apenas uma unidade, e as 
placas e letreiros de identificação de 
lojas paralelos à fachada da edificação, 
que ocupem até trinta por cento da 
mesma.  

ART. 3º - Ficam estabelecidas as 
seguintes definições: 

I – área do equipamento de 
divulgação: é a soma das áreas de todas 
as superfícies de exposição de anúncios 
presentes no veículo de divulgação, 
podendo estar distribuídas em uma ou 

mais faces; 
II – altura da edificação: é a distância 

vertical medida da soleira até o ponto 
mais alto da cobertura da edificação, 
exceto os volumes necessários como 
caixa-d'água ou casa de máquinas, desde 
que afastadas, no mínimo, três metros 
dos limites da edificação; 

III – outdoor: equipamento 
publicitário composto por painel rígido 
para fixação de cartazes substituíveis, 
dotado ou não de iluminação própria, 
localizado no interior do imóvel, destinado 
à veiculação de anúncios e serviços.  

IV – painel luminoso (backlight) ou 

iluminado (frontlight), painel 
multifacetado (triedro) e similares: 
equipamentos publicitários compostos 
por painéis, geralmente confeccionados 

em vinil impresso, montados em 

estruturas metálicas, com iluminação 
embutida (backlight) ou direcional 
(fronlight), podendo ter mensagens 
estáticas ou com movimento (triedro), 
fixados em coluna própria, localizado no 
interior do imóvel, destinado à veiculação 
de anúncios; 

V – painel eletrônico: equipamento 
publicitário composto por expositor 
eletrônico, montado em estrutura 
metálica, apresentando mensagens em 
movimento, localizado no interior do 
imóvel, destinado à veiculação de 
anúncios; 

VI – letreiro ou placa: equipamento 

publicitário confeccionado em materiais 
diversos, dotado ou não de iluminação 
própria, fixado em fachadas ou 

colocado sobre estrutura própria, no 
interior do imóvel, identificando sua 
atividade; 

VII – placa sinalizadora: 
equipamento publicitário confeccionado 
em chapa metálica, fixado em logradouro 
público através de suporte metálico, 
destinado à sinalização turística, 
educativa ou indicação de localização de 
equipamentos especiais e de logradouros 
públicos (placas que identificam as ruas ), 
admitindo a aposição de placa 
publicitária nos termos de permissão da 
Prefeitura Municipal de Castanhal;  

VIII – placa sinalizadora tipo 
totem: equipamento publicitário 
confeccionado em chapa metálica, com 
base em concreto armado, fixado no 
passeio público, destinado à indicação 
de logradouros públicos, admitindo 
espaço publicitário, podendo ser 
utilizado somente quando se tratar de 
projetos especiais, de uso coletivo, nos 
termos de permissão da Prefeitura 

Municipal de Castanhal; 
IX – pintura publicitária: anúncio 

aplicado diretamente sobre muros, 
paredes, fachadas, toldos de edificações 
e na superfície externa das bancas de 
revista; 

X – inflável: equipamento 

publicitário confeccionado em material 
sintético, inflável, localizado em imóvel 
particular, para a divulgação de 
eventos; 

XI – faixa: equipamento publicitário 
confeccionado em tira horizontal de tecido 
ou material flexível, fixado nas laterais, 
no interior do imóvel ou em logradouro 
público, destinado à veiculação de 
eventos;  

XII – banner: equipamento 
publicitário confeccionado em tira vertical 
de tecido ou material flexível, fixado na 
extremidade superior, no interior do 
imóvel ou em logradouro público, 
destinado à veiculação de eventos; 

XIII – totem: equipamento 
publicitário confeccionado em materiais 
diversos, com ou sem iluminação, fixado 

diretamente ao solo ou sobre base 
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própria, no interior do imóvel, 
identificando sua atividade; 

XIV – empena: equipamento 
publicitário confeccionado em material 
flexível, apoiado em estrutura metálica, 
com iluminação própria, fixado na 
empena cega de edifícios e destinado à 
veiculação de anúncios; 

XV – relógio e termômetro: 
equipamento publicitário composto de 
painel luminoso, com duas faces, em 
geral montado sobre suporte metálico, no 
logradouro público, com função de 
informar o horário e alternadamente a 
temperatura do local, além de anunciar 

produtos e serviços; 
XVI– busdoor: equipamento 

publicitário instalado geralmente em vinil 

fixado nos ônibus; 
XVII – topo: equipamento publicitário 

confeccionado em material flexível, 
apoiado em estrutura metálica, com ou 
sem iluminação e fixado no topo das 
edificações; 

§ 1º - Para os efeitos deste Termo, 
classifica-se como aterramento o 
dispositivo técnico com propriedades de 
escoamento das descargas elétricas de 
provável circulação em superfície de 
massa metálica. 

§ 2º - Manter observância das 
Normas Regulamentadoras (NR) 
SSMT/MTB “NR-10 em 10.1.2: Nas 
instalações e serviços em eletricidade, 
devem ser observada no projeto, 
execução, operação, manutenção, 
reforma e ampliação, as normas 
técnicas oficiais estabelecidas pelos 
órgãos competentes e, na falta destas, 
as normas internacionais vigentes”. 

§ 3º - Deverá ser preservada a 
observância da Lei n. 8.078/90 – Código 

de Defesa do Consumidor (CDC) “Art. 39 
– VIII: É vedado ao fornecedor de 
produtos ou serviços, colocar no mercado 
de consumo qualquer produto ou serviço 
em desacordo com as normas expedidas 
pelos órgãos oficiais competentes ou, se 
normas específicas não existirem, pela 

Associação Brasileira de Normas Técnicas 
ou outra entidade.” 

§ 4º - Os equipamentos de publicidade 
que não tenham sido regulamentados por 
este Decreto ficarão sujeitos à análise 
específica dos órgãos competentes para 
sua instalação. 

§ 5° - os equipamentos publicitários 
compostos de estrutura metálica, com 
ou sem iluminação própria, afixados 
sobre as calçadas ou no interior de 
residências, obrigatoriamente deverão 
dispor de aterramento, com a finalidade 
de eliminar descargas elétricas, 
obedecendo às normas da Associação 
Brasileira de Normas Técnicas – ABNT. 

SEÇÃO III 
DAS NORMAS DE PROCEDIMENTOS 

 ART. 4º - Os equipamentos de 

publicidade dos tipos outdoor, painel 

eletrônico, totem ou similares não 
poderão ocupar vias e logradouros 
públicos nem se projetar sobre os 
mesmos.  

Parágrafo único. Os equipamentos a 
que se refere o caput deste artigo, se 
não estiverem veiculando publicidade, 
com contrato em vigor, deverão ser 
retirados ou mantidos com mensagens 
de cunho educativo nos termos 
apresentados pela regulamentação 
desta Lei, no prazo de setenta e duas 
horas, da vigência do contrato de 

veiculação ou da notificação pelo órgão 
municipal competente. 

ART. 5º - O equipamento do tipo 
outdoor deverá ter dimensões máximas 
de nove metros de largura por três 

metros de altura, inclusa a moldura, 
com altura mínima do solo à base do 
painel igual a dois metros e meio, e 
altura máxima do solo à extremidade 
superior do painel de dez metros. 

§ 1º - Quando o outdoor for 
instalado em fachadas de edificações, é 
permitida a projeção máxima de trinta 
centímetros sem afixação no solo 
público. 

§ 2º - Deverá ser respeitado o 
distanciamento mínimo de um metro 
entre um e outro outdoor, admitindo-se 
conjuntos de até cinco unidades, 
respeitando o distanciamento mínimo 
de cento e vinte metros lineares entre 
os diversos conjuntos.  

§ 3º - Nas ruas com largura inferior 
a vinte e dois metros não é permitida a 
afixação de outdoors confrontantes. 

§ 4º - O equipamento publicitário 
caracterizado como outdoor deverá ser 

instalado de forma que as superfícies se 
configurem num mesmo plano, 
proibidas as superfícies curvas ou 
irregulares. 

§ 5º - a instalação do equipamento 
deve observar as normas da ABNT para 
as redes primária e secundária de 
energia elétrica mantendo uma 
distancia mínima de 3 metros em raio. 

ART. 6º - O equipamento de 
publicidade do tipo painel luminoso 

(backlight) ou iluminado (frontlight), 
painel eletrônico, painel 
multifacetado (triedro) e similares 
terão área máxima de 40 metros 
quadrados. 

§ 1º - É admitida a projeção dos 
equipamentos sobre o passeio, observado 
o seguinte: 

I – a projeção não poderá 
ultrapassar dois metros do 
alinhamento, respeitado o limite da 
calçada;  

II – altura mínima do solo à base 
inferior do equipamento igual a oito 
metros; 

III – altura máxima do solo ao topo 

do painel de vinte metros, salvo em 
áreas com legislação específica; 

IV – a instalação do equipamento 
deve observar as normas da ABNT para 
as redes primária e secundária de 
energia elétrica mantendo uma 
distancia mínima de 3 metros em raio. 

§ 2º - O distanciamento entre os 
equipamentos será de no mínimo cem 
metros de raio, não podendo ser 
localizados a menos de quinze metros 
das esquinas.  

§ 3º - Será admitida a fixação de até 
dois painéis sobre a mesma base de 
sustentação. 

ART. 7º - O equipamento de 
publicidade do tipo letreiro ou placa 

deverá ter área máxima de exposição 
com dois metros quadrados, não 
podendo ter qualquer apoio sobre o 

espaço público. 
PARÁGRAFO ÚNICO - É admitida a 

projeção do equipamento sobre o 
passeio. 

I – a projeção não pode ultrapassar 
um metro e cinquenta centímetros do 
alinhamento; 

II – a projeção deve estar afastada 
do meio fio em no mínimo cinquenta 
centímetros; 

III – a altura mínima do solo à base 
inferior do equipamento é de dois 
metros e meio; 

IV – a instalação do equipamento 
deve observar as normas da ABNT para 
as redes primária e secundária de 
energia elétrica. 

ART. 8º - O equipamento de 
publicidade do tipo placa sinalizadora 
somente poderá ser instalado no passeio 
público obedecendo aos seguintes 
critérios: 

I – aprovação pelo órgão municipal 
competente; 

II – não poderá gerar interferência no 
tráfego, seja ele de veículos ou pedestres; 

III – localizar-se nas esquinas dos 
passeios, quando utilizadas 
especificamente para indicação de 
logradouros públicos; 

IV – localizar-se na faixa do passeio 

mais próxima ao meio-fio, guardando 
afastamento da linha extrema deste de 
cinquenta centímetros; 

V – preservar a faixa destinada 
preferencialmente ao deslocamento do 
pedestre e dos portadores de deficiência 
ou mobilidade reduzida. 

ART. 9º - O uso de faixas, banners e 
infláveis será autorizado para anúncios 
institucionais sem fins lucrativos, 
incluindo as associações civis, as 
associações comunitárias, sindicais, 
categorias profissionais e estudantis, 
em locais previamente determinados 
pelo órgão competente, e em caráter 
transitório, a fim de divulgar a 
realização de eventos ou atividades 
peculiares, no âmbito de sua atuação. 

§ 1º - Os responsáveis pelas faixas, 

banners e infláveis poderão colocá-los 
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no período máximo de cinco dias antes 
e retirá-los até no máximo quarenta e 
oito horas depois do evento ao qual se 
destina. 

§ 2º - Durante o período de 
exposição, as faixas, banners e infláveis 
deverão ser mantidos em perfeitas 
condições de fixação e conservação, 
sendo expressamente vedada a fixação 
em árvores e postes de distribuição de 
energia elétrica e sinalização urbana, 
bem como nos elementos significativos 
da paisagem de Castanhal, definidos no 
parágrafo único do art. 1º deste 
Decreto. 

§ 3º - O equipamento publicitário do 
tipo inflável, quando em forma de balão 
ou similares, deverá ser fixado através 

de tirantes à edificação ou ao solo, 
observadas as normas da ABNT para as 
redes primária e secundária de energia 
elétrica. 

§ 4º - O equipamento publicitário do 
tipo inflável poderá ser liberado para 
outros fins diferentes dos descritos no 
caput deste artigo, dependendo de 
parecer técnico dos órgãos competentes 
e observados os critérios deste Decreto. 

§ 5º - Será permitido o uso de 
banners para outros fins, diferentes dos 
descritos no caput deste artigo, nas 
seguintes condições: 

I – para anúncio de venda ou 
aluguel de imóveis afixados na fachada 
ou no interior do imóvel; 

II – para divulgação de promoções de 
lojas, quando localizados no interior do 
imóvel. 

ART. 10 - O equipamento publicitário 
do tipo totem deverá ter área máxima 
de oito metros quadrados, somadas 
todas as faces de exposição. 

ART. 11 - O equipamento publicitário 
do tipo empena deverá respeitar o 
distanciamento mínimo de quinhentos 
metros de raio de outro equipamento do 
mesmo tipo já existente. 

ART. 12 - O equipamento publicitário 
do tipo relógio e termômetro deverá ter a 

área total do painel não excedente, em 
cada face, a duzentos e quarenta 
centímetros quadrados, dos quais cento e 
noventa centímetros quadrados 
destinados à propaganda. 

§ 1º - A superfície das caixas dos 
relógios não poderá ser inferior a um 
metro quadrado em cada face. 

§ 2º - O equipamento publicitário do 
tipo relógio e termômetro deverá 
respeitar os seguintes critérios para sua 
instalação: 

I – a largura máxima do 
equipamento não poderá exceder a um 
metro e vinte centímetros e altura 
máxima de dois metros; 

II – o bordo inferior do painel deverá 
ficar entre dois metros e cinqüenta 
centímetros e dois metros e oitenta 

centímetros de altura em relação ao 

piso. O bordo superior deverá ficar na 
altura máxima de cinco metros; 

III – a ligação à rede elétrica deverá, 
obrigatoriamente, ser subterrânea; 

IV – só poderá ser fixado em praças 
e em vias com canteiro central de 
largura igual ou superior a três metros; 

V – quando localizado em praças, 
sua fixação deverá estar fora do 
passeio, no canteiro lateral a este, 
mantendo uma distância de vinte 
centímetros em relação ao mesmo; 

VI – deverão ser respeitados os 
seguintes distanciamentos, tendo como 
referência o eixo da coluna de 

sustentação: 
a) cem metros de raio entre este 

elemento e outro equipamento 

publicitário, salvo os indicadores de 
logradouros públicos; 

b) seiscentos metros de raio entre 
dois equipamentos do mesmo tipo; 

c) cinco metros de raio entre este 
equipamento e os equipamentos 
urbanos de orientação e sinalização; 

d) quinze metros de outro elemento de 
grande porte (quiosques e cabinas); 

e) cinco metros do eixo de gola de 
árvores. 

CAPÍTULO II 
DO LICENCIAMENTO 

ART. 13 - Nenhum equipamento 
publicitário poderá ser instalado, exposto 
ao público ou mudado de local sem prévia 
autorização da Secretaria Municipal de 
Infraestrutura. 

PARÁGRAFO ÚNICO. Estão excluídos 
do disposto no caput deste artigo os 
equipamentos do tipo banner e faixa, 
quando utilizados apenas para 
divulgação de venda e aluguel de 
imóveis. 

ART. 14 - Os pedidos de licença para 
publicidade ao ar livre serão 
previamente submetidos à aprovação da 
Secretaria Municipal de Infraestrutura 
e instruídos com os seguintes 
documentos: 

I – requerimento do interessado, 

com comprovante de pagamento da 
taxa de intenção de propaganda ao ar 
livre; 

II – cópia do contrato social e suas 
alterações, da empresa exploradora do 
equipamento; 

III - cópia do alvará da empresa 
requerente; 

IV - projeto do equipamento a ser 
instalado, com indicação do tipo de 
suporte e especificação dos tipos de 
materiais e cores a serem utilizados; 

V – croquis de localização, com 
indicação exata do local e informações 
que possibilitem a análise do pedido; 

VI – informações sobre o sistema de 
iluminação, quando houver;  

VII – cópia paga do DAM 
(Documento de Arrecadação Municipal) 

referente à Taxa de Autorização de 

Propaganda ao Ar Livre – TAPAL, para 
localização – em nome da empresa 
proprietária do equipamento; 

VIII – comprovante de regularidade 
fiscal da empresa no exercício e 
Certidão Negativa de Débito – CND 
inscrito na dívida ativa do Município. 

§ 1º - O inciso VI não se aplicam aos 
equipamentos tipo outdoor. 

§ 2º - No caso de licenciamento de 
equipamentos a Secretaria Municipal de 
Infraestrutura, terá o prazo de quinze 
dias úteis para analisar o requerimento. 

§ 3º - Em imóvel de propriedade 
privada será preciso necessário a 

autorização concedida pelo proprietário. 
§ 4º - A Instalação de engenhos 

publicitários e outros meios em imóvel 

público dependerão de licitação ou 
autorização, de acordo com a legislação 
pertinente. 

a) Para os engenhos e outros meios 
já autorizados em área pública, em data 
anterior à publicação deste Termo de 
Ajustamento as normas estabelecidas 
no parágrafo anterior serão aplicadas 
após a extinção do prazo concedido na 
autorização. 

§ 5º - A autorização de uso do imóvel 
para implantação de equipamento de 
publicidade implicará, obrigatoriamente, 
em fornecimento ao Poder Público de 
autorização do proprietário para o acesso 
ao interior do imóvel pelos agentes 
públicos, o quanto seja suficiente para 
realizar-se a fiscalização, durante o dia, 
no horário compreendido entre as oito e 
as dezoito horas, sempre que forem 
necessárias ao cumprimento das 
disposições legais pertinentes, 
respeitadas a inviolabilidade de domicílio 
e a privacidade dos moradores. 

§ 6º - O licenciamento do 
equipamento publicitário não apenas se 
constitui em uma obrigatoriedade, como 
torna a empresa proprietária do 
equipamento ou o proprietário do imóvel 
responsável por quaisquer danos 
materiais e pessoais que porventura 

venha a causar em decorrência de sua 
instalação e manutenção nos termos da 
lei. 

§ 7º - Todas as licenças vigorarão 
pelo prazo de doze meses a contar da 
data expressa no presente decreto, 
salvo quando, ainda que licenciado o 
local, seja este requerido pelo Poder 
Público em benefício da comunidade, 
ficando facultada ao proprietário do 
imóvel ou à empresa detentora do 
equipamento a indicação de outro local 
para transferência, satisfeita as 
exigências legais, de acordo com a 
legislação que rege a matéria. 

§ 8º - A renovação de licença dar-se-
á até dia 15 do mês de fevereiro de cada 
exercício, independente da data 
expressa no termo de permissão, 

devendo ser requerida trinta dias antes 
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da data do vencimento, com a 
apresentação dos documentos 
observados no art. 14; 

§ 9º - As empresas exploradoras de 
publicidade ao ar livre deverão manter 
anexa ao equipamento plaqueta 
padronizada contendo nome de 
fantasia, telefone e número do processo 
de licenciamento junto à Secretaria 
Municipal de Infraestrutura, devendo 
assegurar que as referidas 
identificações estejam sempre visíveis e 
legíveis nas seguintes condições: 

I – para equipamentos do tipo 
outdoor, a placa deverá ter dimensões 

de trinta centímetros de altura por 
quarenta centímetros de largura, 
devendo estar afixada no canto superior 

direito do mesmo; 
II – para equipamentos do tipo 

painel luminoso painel multifacetado, 
painel eletrônico e empena, a placa 
deverá ter dimensões de cinqüenta 
centímetros de altura por um metro de 
largura, devendo ser afixada ao centro 
na parte inferior do painel. 

§ 10 - Obrigatoriamente todas as 
placas de outdoor instaladas no 
Município conterão mensagem de 
cunho educacional, devidamente 
orientadas pelo Poder Executivo, na 
moldura, com letras de altura mínima 
de 10 (dez) centímetros e nos termos 
apresentados pela regulamenta deste 
Decreto. 

§ 11 - Fica obrigatória a manutenção 
de todos os equipamentos 
caracterizados como publicitários em 
perfeitas condições de uso e exposição, 
sob pena de cassação das respectivas 

licenças e da retirada da publicidade 
pelo órgão as expensas do responsável.  

§ 12 - Se o profissional responsável 
pelo projeto, cálculo, instalação ou 
manutenção do engenho e outros 
meios, solicitar baixa de sua 
responsabilidade perante a Secretaria 
de Infraestrutura ou tiver seu registro 
do CREA, suspenso, fica o proprietário 

do engenho obrigado a providenciar sua 
substituição, no prazo de 48 (quarenta 
e oito) horas, sob de cancelamento da 
autorização. 

§ 13 - Em se tratando de busdoor 
estabelece a seguinte documentação; 

I – alvará da empresa 
II - licenciamento do veículo 
III - Taxa de Licença de 

Plaqueamento fornecida pelo órgão 
competente (Secretaria de Transporte e 
Trânsito Municipal) 

§ 14 - A licença para exploração de 
atividade publicitária é intransferível e 
sempre será concedida a título precário, 
nos termos da legislação em vigor. 

ART. 15. O órgão responsável pelo 
licenciamento, em função da 

complexidade do equipamento ou do 
local em que o mesmo será instalado, 

poderá exigir outros documentos para 
instrução do pedido de licenciamento, 
além dos previstos nos incisos do art. 
14 deste Decreto, a saber: 

I – Anotação de Responsabilidade 
Técnica – ART emitida pelo órgão 
competente; 

II – pareceres técnicos de órgãos 
públicos e de empresas concessionárias 
de serviço público, sempre que 
necessários à análise do projeto; 

III – expressa autorização dos órgãos 
competentes da Administração Pública 
municipal, estadual e federal, 
responsáveis pela proteção do 

patrimônio histórico, artístico e 
cultural, se o local de instalação de 
publicidade for bem tombado ou em 

processo de tombamento, cabendo aos 
citados órgãos analisarem possíveis 
interferências no ambiente e 
visibilidade do bem preservado; 

IV – parecer técnico do órgão 
ambiental competente, quando da 
instalação do equipamento. 

ART. 16 - O órgão responsável ao 
licenciamento ministrará manuseio 
informativo com procedimentos para o 
licenciamento: 

I – modelo de autorização de uso de 
imóvel quando de terceiros 

II – modelo de autorização de 
transferência de publicidade ao ar livre, 
quando necessário. 

ART. 17 - Para cada estabelecimento 
poderá ser autorizada uma área para 
pintura publicitária nunca superior a 
dez por cento da fachada do próprio 
estabelecimento, respeitada a área 
máxima de quinze metros quadrados.  

PARÁGRAFO ÚNICO - Existindo mais de 
um estabelecimento em uma mesma 

edificação, a área destinada à publicidade 
deverá ser subdividida de forma 
proporcional. 

CAPÍTULO III 
DO VALOR DA LICENÇA 

ART. 18 - A taxa de licença para 
autorização de publicidade será 

cobrada anualmente, sendo obrigatório 
o recolhimento da referida taxa quando 
do seu deferimento, observado o valor 
de 6 UFM para placas do tipo outdoor e  
75 UFM para o tipo frontlight, corrigido 
através da Unidade Fiscal Municipal – 
UFM, que tem como base de Cálculo o 
índice de Preço ao Consumidor Amplo 
Especial – IPCA-E. 

PARÁGRAFO ÚNICO - Os equipamentos 
do tipo outdoor serão taxados por placa 
em 11 UFM para novo licenciamento e, 
em R$ 6 UFM, para a renovação da 
licença, corrigido através da Unidade 

Fiscal Municipal – UFM, que tem como 
base de Cálculo o índice de Preço ao 
Consumidor Amplo Especial – IPCA-E. 

CAPÍTULO IV 
DAS PROIBIÇÕES 

 ART. 19 - Não será permitida a 
exploração de publicidade ao ar livre 
quando: 

I – por sua natureza, provoque 
aglomeração prejudicial ao livre trânsito 
de pessoas e veículos;  

II – prejudique ou comprometa de 
alguma forma, o aspecto paisagístico da 
cidade, seus panoramas naturais, 
monumentos típicos e tradicionais; 

III – comprometa a segurança da 
área onde serão instalados; 

IV – obstrua as portas, janelas ou 
quaisquer aberturas destinadas à 
iluminação, ventilação ou acesso, 

comprometendo a salubridade e 
segurança do local; 

V – contrarie as disposições contidas 

nos artigos 81 a 94, da Lei n. 9.503, de 
21 de setembro de 1997 – Código de 
Trânsito Brasileiro; 

VI – prejudique, impeça ou dificulte 
a visibilidade da sinalização e a 
segurança do trânsito, saídas e 
entradas de hospitais e similares, 
órgãos policiais, instituições públicas, 
de ensino, filantrópicas e cruzamentos 
de vias; 

VII – obstrua ou prejudique a 
visibilidade de placa de numeração, 
nomenclatura das ruas e outras de 
informações oficiais de utilidade 
pública; 

VIII – produza ofuscamento, cause 
insegurança ao trânsito de veículos e 
pedestres ou prejudique o bem estar da 
população do entorno; 

IX – veiculada em cavaletes nos 
logradouros públicos; 

X – exposta no interior de 
cemitérios, salvo os anúncios 
orientadores; 

XI – esteja fora das dimensões e 
especificações desta lei, bem como 
diferente do projeto original aprovado; 

XII – quando se apresente conteúdo 
de caráter pornográfico e exploração 
sexual. 

ART. 20 - As passarelas de pedestres 

não poderão ser utilizadas para 
exposição de veículos publicitários. 

Parágrafo único. A exposição de 
veículos publicitários deverá obedecer à 
distância mínima de dez metros das 
passarelas previstas no caput. 

ART. 21 - É vedada a colocação de 
equipamentos publicitários sobre a 
cobertura de edificações. 

§ 1º - Excetuam-se do disposto no 
caput os equipamentos destinados à 
identificação dos prédios, previamente 
analisados pelo órgão competente, 
observado o seguinte: 

I - apresentação em estrutura 
adequada, vedada a utilização de 
madeira; 

II - existência de sinalizador de 
segurança noturno, vedado o uso de 

holofotes e assemelhados quando não 
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projetados diretamente sobre o 
equipamento, na forma da legislação 
em vigor; 

III – utilização restrita aos limites da 
cobertura; 

IV – ausência de prejuízo aos 
imóveis vizinhos; 

V – não interferência em raios de 
ação de para-raios e heliportos. 

§ 2° - Os equipamentos do tipo topo 
não poderão ser utilizados na cidade 
Castanhal a partir da publicação desta 
lei, observado o seguinte: 

ART. 22 - É vedada a superposição 
de equipamentos do mesmo tipo ou de 

tipos diferentes. 
ART. 23 - É vedada na área urbana 

do Município a colocação de 

equipamentos publicitários que emitam 
odores ou causem poluição sonora. 

ART. 24 - É vedada a transferência 
de licença e/ou equipamentos.  

ART. 25 - É vedada na área urbana 
do Município manter em funcionamento 
publicidade com iluminação 
intermitente ou equipada com luzes 
ofuscantes, quando não projetados 
diretamente sobre o equipamento, a 
partir das vinte e duas horas de um dia 
até as seis horas do dia seguinte. 

CAPÍTULO V 
DOS RESPONSÁVEIS E 

PENALIDADES 
ART. 26 - As pessoas físicas e 

jurídicas que, por ação ou omissão, 
infringirem qualquer dispositivo deste 
Termo de Ajustamento ficam sujeitas às 
seguintes penalidades: 

I – advertência; 
II – multa; 
III – apreensão do equipamento 

publicitário; 

IV – suspensão ou cassação da 
licença. 

§ 1º - As penalidades serão aplicadas 
sem prejuízo de outras que igualmente 
por força de lei possam ser impostas 
por autoridades estaduais ou federais. 

§ 2º - As penalidades previstas nesse 

artigo podem ser aplicadas ao mesmo 
infrator isoladas ou cumulativamente. 

§ 3º - Responderá cumulativamente 
pela infração quem de qualquer modo 
concorrer para sua prática ou dela se 
beneficiar. 

§ 4º - Constatada irregularidade o 
responsável será notificado da 
irregularidade, não havendo 
regularização, no prazo de sete (07) 
dias, o equipamento será apreendido ou 
demolido e a licença será suspensa ou 
cassada. 

§ 5º - A suspensão ocorrerá da 
seguinte forma: 

I -  por 06 (seis) meses, no caso de 
reincidência; 

II - por 01 (um) ano, no caso de 
segunda reincidência; 

 

III - por 02 (dois) anos, quando a 
reincidência for igual ou superior a 03 
(três) vezes. 

§ 6º - “A cassação ocorrerá quando 
na análise da suspensão, verificar-se a 
existência de fraude, dolo ou má-fé.” 

 ART. 27 - Para os efeitos deste 
Decreto, as multas e taxas a serem 
aplicadas aos infratores observarão os 
seguintes limites: 

I – multa no caso de irregularidade: 
R$ 300,00 (trezentos reais) corrigidos 
pelo IPCA-E, diárias com base na data 
de publicação deste Decreto, 
observando-se o disposto no § 4º do 

artigo 28 deste termo; 
II – taxa referente a depósito: R$ 

750,00 (setecentos e cinqüenta reais), 

corrigidos pelo IPCA-E, com base na 
data de publicação deste Termo; 

III – taxa referente ao serviço de 
apreensão: R$ 1.000,00 (hum mil reais) 
corrigidos pelo IPCA-E, com base na 
data de publicação deste Termo. 

§ 1º - Para proceder à retirada do 
equipamento apreendido a empresa 
efetuará os pagamentos de multa, 
depósito e do serviço de apreensão. 

§ 2º - Só haverá novo licenciamento 
para empresa infratora mediante a 
quitação das multas e taxas estipuladas 
no parágrafo anterior. 

§ 3º - No caso do inciso I deste 
artigo, sendo o infrator primário, terá 
desconto de 50% (cinquenta por cento) 
do valor da multa que lhe couber. 

ART. 28 - São situações agravantes: 
I – ser reincidente; 
II – prestar falsas informações ou 

omitir dados técnicos; 
III – dificultar, embaraçar ou 

impedir a ação fiscalizatória; 

IV – deixar de comunicar 
imediatamente a ocorrência de 
incidentes que ponham em risco a 
população. 

PARÁGRAFO ÚNICO - Nas situações de 
reincidência, a multa será aplicada em 
dobro, bem como o enquadramento nas 

suspensões referidas no § 5º, do artigo 
28 deste Decreto. 

ART. 29 - O pagamento da multa não 
exime o infrator de regularizar a 
situação que deu origem à sanção, 
dentro dos prazos estabelecidos para 
cada caso. 

ART. 30 - As sanções previstas neste 
capítulo, os procedimentos relativos à 
defesa e recursos obedecerão ao 
disposto constitucional, e suas 
alterações caso ocorra.  

CAPÍTULO VI 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E 

TRANSITÓRIAS 
ART. 31 - A competência para o 

licenciamento e a fiscalização da 
publicidade ao ar livre é da Secretaria 
Municipal de Infraestrutura. 

ART. 32 - Qualquer nova tipologia de 
anúncios ou equipamentos publicitários 
surgidos e não regulados no referente 
Decreto, deverá no mínimo respeitar as 
normas impostas para o tipo de 
equipamento publicitário similar, com a 
utilização por analogia de normas que 
tratem da matéria.  

ART. 33 - Por ocasião de eventos 
populares ou institucionais, e nos casos 
previstos no artigo 31, a critério do 
Poder Executivo Municipal, poderão ser 
expedidos competentes atos especiais 
dispondo sobre a publicidade, 
observados os princípios estabelecidos 

neste Decreto.  
ART. 34 - As pessoas físicas e 

jurídicas que, na data da publicação 

deste, explorem ou realizarem qualquer 
tipo de publicidade sujeita a 
licenciamento e fiscalização por parte 
do Poder Público têm o prazo de 120 
(cento e vinte) dias para a adequação de 
seus equipamentos às disposições 
regulamentares e requerimentos de 
nova licença, a contar da publicação 
deste. 

ART. 35 - Este Decreto entrará em 
vigor na data de sua publicação. 

ART. 36 - Revogam-se as disposições 
em contrário. 

 PALÁCIO MAXIMINO PORPINO DA SILVA, 
aos 19 de maio de 2015. 

Engº Paulo Sérgio Rodrigues Titan 

Prefeito Municipal 

Alessandro da Silva Amaro 

Secretário de Administração 

Nelson Francisco Montoril de Araújo Lemos 

Secretário de Infraestrutura e 
Desenvolvimento 
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ATOS DO PODER 
 

 
RESOLUÇÃO Nº 004/2015, DE 29/04/2015 

INSTITUI O PROCESSO DE AVALIAÇÃO 
DE DESEMPENHO NO DECORRER DO 
ESTÁGIO PROBATÓRIO DO SERVIDOR 
PÚBLICO DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
CASTANHAL; E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS. 

Considerando, o que dispõe os art. 41, § 4º da 
Constituição Federal.  

A Mesa Diretora da Câmara Municipal de 
Castanhal, nos usos de suas atribuições legais 
conforme art.91 da Lei Orgânica e Art.104, IV do 
Regimento Interno, faz saber que a e A CAMARA 
MUNICIPAL DE CASTANHAL aprovou e ele 
promulga a seguinte RESOLUÇÃO:  

CAPÍTULO I 
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

Art. 1º - Ao entrar em exercício, o servidor 
nomeado para o cargo de provimento efetivo ficará 
sujeito a estágio probatório por período de 03 (três) 
anos, durante os quais a sua aptidão e capacidade 
serão objeto de avaliação para o desempenho do 
cargo, com base em padrões e indicadores 
estabelecidos nesta Resolução.    

Art. 2º - A competência para a coordenação e 
supervisão da implementação da Avaliação de 
Desempenho do Servidor em Estágio Probatório 
ficará a cargo da Diretoria Administrativa.   

Art. 3º - Para fins de cumprimento desta 
Resolução, será instituída, pelo Presidente da 
Câmara Municipal, a Comissão de Avaliação de 
Desempenho dos Servidores em Estágio Probatório, 
composta por 03 (três) membros, sendo no mínimo 
02(dois) servidores estáveis, responsáveis por 
analisar e emitir parecer final sobre o processo de 
Avaliação de Desempenho do Servidor Efetivo em 
Estágio Probatório.  

Art. 4º. O resultado obtido na avaliação de 
desempenho dos servidores efetivos em estágio 
probatório da Câmara Municipal de Castanhal será 
utilizado tanto para fins de conferir estabilidade aos 
considerados aptos, nos termos do art. 41, §4º, da 
Constituição Federal, bem como para exoneração 
dos considerados inaptos, nos termos do art. 41, 
inciso III, da Constituição Federal. 

CAPÍTULO II 
DO PERÍODO DE AVALIAÇÃO 

Art. 5º. A avaliação de desempenho do servidor 
efetivo em estágio probatório será realizada no 
período de 03 (três) anos, contados do início do 
efetivo exercício em virtude de aprovação em 
concurso público. 

§ 1º. A nomeação do servidor efetivo, em estágio 
probatório, para cargo comissionado nos quadros 
deste ente público municipal não suspende a 
avaliação descrita no caput deste artigo. 

§ 2º. O servidor efetivo, em estágio probatório, 
cedido para outro Órgão Público será avaliado pelo 
requisitante, que deverá observar os critérios 
estabelecidos nesta Resolução. 

Art. 6º. O servidor estável aprovado em outro 
concurso público deste Poder Legislativo ficará 
sujeito à nova Avaliação de Desempenho do Estágio 
Probatório no novo cargo em que tomar posse, desde 
que se trate de cargo diverso. 

CAPÍTULO III 
DOS FATORES DE AVALIAÇÃO 

Art. 7º. Durante o estágio probatório, a aptidão e 
a capacidade do servidor para o desempenho no 
cargo serão objetos de avaliação, concernentes aos 
aspectos técnicos, administrativos e de conduta, 
ocasião em que serão observados os seguintes 
fatores: 

I – assiduidade; 
II – disciplina; 
III – iniciativa; 
IV – produtividade; 
V – responsabilidade. 
§ 1º. Em cada fator de desempenho o avaliado 

receberá um dos seguintes conceitos, aos quais será 
atribuída a pontuação correspondente: 

01 ponto - insuficiente – não atendeu as 
expectativas; 

02 pontos - regular – atendeu parcialmente as 
expectativas; 

03 pontos - bom – atendeu as expectativas; 
04 pontos - ótimo – superou as expectativas. 
§ 2°. Para cada fator de desempenho deverá ser 

atribuído um conceito, observadas às disposições 
acima. Ao final dos diversos fatores de desempenho 
avaliados, há espaços para comentários, os quais 
deverão ser obrigatoriamente preenchidos. 

CAPÍTULO IV 
DAS ETAPAS DA AVALIAÇÃO 

Art. 8º. A avaliação de desempenho do servidor 
efetivo em estágio probatório é constituída por 03 
(três) etapas, realizadas no último mês de cada uma 
delas, com pesos distintos, abaixo relacionadas: 

I - a primeira, referente ao período do 1º ao 10º 
mês de efetivo exercício, com peso 1 (um); 

II - a segunda, referente ao período do 11º ao 20º 
mês de efetivo exercício, com peso 2 (dois); 

III - a terceira, referente ao período do 21º ao 30º 
mês de efetivo exercício, com peso 3 (três); 

Art. 9º. O resultado de cada etapa de avaliação 
será a somatória dos pontos obtidos pelo servidor 
avaliado, considerando o peso estipulado e os fatores 
referidos no art. 7º desta Resolução. 

Art. 10. O estágio probatório será suspenso nos 
casos em que o servidor estiver afastado por: 

a) suspensão preventiva, caso não seja 
inocentado ao final;  

b) recolhimento à prisão, caso não seja absolvido 
ao final; 

c) licença por motivo de afastamento do cônjuge. 
Parágrafo Único: Não são considerados efetivo 

exercício os afastamentos previstos acima de acordo 
com o art. 81, da lei nº003/99. 

§ 1°. Ao final do afastamento de que trata este 
artigo, a contagem de tempo, para completar o 
estágio probatório, será reiniciada na data em que o 
servidor retornar ao exercício do cargo. 

Art. 11. A avaliação será suspensa nos casos em 
que o servidor estiver afastado por:  

I – suspensão preventiva, caso não seja 
inocentado ao final; 

II – recolhimento à prisão, caso não seja 
absolvido ao final; 

III – licença por motivo de afastamento do 
cônjuge. 

CAPÍTULO V 
DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO 

Art. 12. Será utilizada como instrumento do 
processo de avaliação a Ficha de Avaliação de 
Desempenho do Servidor em Estágio Probatório, 
constante do anexo nº 1 desta Resolução. 

Art. 13. A avaliação de desempenho do servidor 
efetivo em estágio probatório é de competência do 

chefe imediato do servidor ou, no impedimento deste, 
de seu substituto eventual, denominado avaliador, 
para os fins previstos nesta Resolução. 

Art. 14. Compete ao avaliador: 
I - informar aos servidores que lhe são 

subordinados sobre os critérios a serem utilizados 
para a avaliação de seu desempenho no estágio 
probatório; 

II - atribuir ao servidor avaliado, em cada fator de 
desempenho, os conceitos de avaliação, registrando-
os na Ficha de Avaliação de Desempenho do 
Servidor em Estágio Probatório, juntamente com as 
recomendações e as observações que se fizerem 
necessárias; 

III - dar ciência ao servidor avaliado dos 
conceitos que lhe foram atribuídos, propiciando-lhe 
oportunidade de recurso em caso de discordância; 

IV - fazer observações sobre o avaliado, no 
campo especificado para tal na Ficha de Avaliação de 
Desempenho do Servidor em Estágio Probatório, bem 
como destacar fatores relevantes ocorridos no 
processo de avaliação. 

V - encaminhar a Ficha de Avaliação de 
Desempenho do Servidor em Estágio Probatório, 
devidamente preenchida, a Diretoria Administrativa, 
até o último dia da etapa de avaliação, conforme 
descrito no art. 8º desta Resolução. 

Art. 15. Compete à Diretoria Administrativa, por 
meio do Setor de Recursos Humanos: 

I - oferecer treinamento e prestar 
assessoramento aos avaliadores, com vistas à 
aplicação desta Resolução; 

II – buscar soluções necessárias para o 
desenvolvimento do servidor em estágio probatório; 

Art. 16. Compete à Comissão de Avaliação de 
Desempenho dos Servidores em Estágio Probatório: 

I – emitir parecer final sobre a Avaliação de 
Desempenho dos Servidores em Estágio Probatório, 
tomando por base o resultado de todas as etapas de 
avaliação do servidor; 

II – requerer, quando julgar necessário, parecer, 
orientações e intervenção técnica de profissionais 
especializados no que se refere ao desempenho do 
servidor; 

III – submeter à Diretoria Administrativa, 04 
(quatro) meses antes do fim do período de estágio 
probatório do servidor, o resultado da avaliação de 
desempenho do mesmo, para fins de homologação 
pelo Presidente da Câmara Municipal, já incluso o 
prazo recursal. 

IV - coordenar e acompanhar as etapas do 
processo de avaliação; 

V - revisar os dados registrados no Formulário de 
Avaliação de Desempenho do Servidor em Estágio 
Probatório, se necessário; 

VI - mensurar os conceitos obtidos pelo servidor, 
atribuindo-lhes a pontuação correspondente, e apurar 
o resultado das etapas de avaliação; 

VII – dar ciência formalmente ao servidor do 
resultado da avaliação; 

VIII - mediar, quando necessário, a articulação 
entre o avaliador e o servidor, em caso de 
discordância quanto aos conceitos aplicados; 

IX – Encaminhar a Ficha de Avaliação de 
Desempenho do Servidor em Estágio Probatório, a 
chefia imediata até 15 (quinze) dias antes do termino 
da etapa de avaliação.       

CAPÍTULO VI 
DA APURAÇÃO DO RESULTADO FINAL 

Art. 17. A Diretoria Administrativa, por meio do 
Serviço de Avaliação de Desempenho consolidará as 
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avaliações e procederá à apuração do resultado final 
da avaliação, a fim de obter a pontuação final do 
servidor avaliado. 

Art. 18. Quatro meses antes de findo o período 
de estágio probatório, a Comissão preencherá a 
Ficha constante do Anexo III desta Resolução, 
remetendo o processo de avaliação ao Presidente da 
Câmara Municipal, para referendo. 

§ 1º A pontuação final será resultante da soma 
dos pontos obtidos nas três avaliações. 

§ 2º O total máximo de pontos que poderá ser 
obtido ao final das três etapas de avaliação é de 120 
(cento e vinte) pontos. 

Art. 19. Referendada a Avaliação Especial de 
Desempenho do Estágio Probatório, a Diretoria 
Administrativa aguardará o decurso do tempo que 
resta para o final do período de estágio probatório, 
encaminhando o processo ao Chefe do Poder 
Legislativo, para homologação. 

§ 1º Durante o intervalo de tempo entre a terceira 
etapa de avaliação e a data final do período do 
estágio probatório, as infrações relevantes cometidas 
pelo servidor poderão ser apuradas através do 
processo administrativo disciplinar, não podendo de 
forma alguma alterar o resultado de sua avaliação de 
desempenho final. 

§ 2º O ato de homologação do estágio probatório 
será publicado no Diário Oficial do Município e 
lançado nos Assentamentos Funcionais do servidor. 

Art. 20. Será considerado aprovado no estágio 
probatório o servidor que obtiver resultado final de, no 
mínimo, 60% (sessenta por cento) do total máximo 
dos pontos das avaliações, ou seja, 72 (setenta e 
dois) pontos. 

Parágrafo único. O servidor não aprovado em 
estágio probatório será exonerado, de ofício, com 
base no art. 73, II b, da lei nº003/99. 

CAPÍTULO VII 
DO RECURSO 

Art. 21. Da decisão da chefia imediata caberá 
apenas um único recurso à Comissão de Avaliação 
de Desempenho dos Servidores em Estágio 
Probatório, no prazo de 10 (dez) dias, contados da 
ciência do servidor avaliado. 

Art. 22. Em caso de discordância da decisão 
proferida pela Comissão de Avaliação de 
Desempenho dos Servidores em Estágio Probatório 
propondo a exoneração, em virtude de conceito 
inapto ao final da avaliação de desempenho, o 
servidor deverá apresentar o RECURSO CONTRA 
DECISÃO DE EXONERAÇÃO ao Chefe do Poder 
Legislativo, no prazo máximo de 30 (TRINTA) dias a 
partir da data de notificação da decisão de sua 
exoneração.  

Parágrafo Único. Da decisão do Chefe do Poder 
Legislativo não cabe recurso. 

Art. 23. Não será conhecido o recurso interposto 
fora dos prazos aqui previstos. 

Art. 24. O prazo, estabelecido nesta Resolução, 
é contínuo, não se interrompendo nos feriados.    

Art. 25. Salvo disposição em contrário computar-
se-ão os prazos, excluindo o dia do começo e 
incluindo o do vencimento. 

§ 1º Considera-se prorrogado o prazo até o 
primeiro dia útil se o vencimento cair em feriado ou 
em dia em que: 

I – for determinado o fechamento do Poder 
Legislativo Municipal;  

II – o expediente do Poder Legislativo Municipal 
for encerrado antes da hora normal. 

§ 2º Os prazos somente começam a correr no 
primeiro dia útil após o avaliado obter ciência do 
resultado da avaliação. 

Art. 26. O Recurso poderá ser interposto pelo 
servidor uma única vez em cada etapa de avaliação. 

Art. 27. Transcorridos os prazos previstos no art. 
21, sem a interposição de recurso, a Comissão de 
Avaliação de Desempenho dos Servidores em 
Estágio Probatório remeterá à Diretoria Administrativa 
o resultado da Avaliação de Desempenho do Servidor 
em Estágio Probatório, a qual encaminhará o 
processo ao Chefe do Poder Legislativo, propondo: 

I – a expedição da portaria formalizadora do 
cumprimento do estágio probatório ao servidor 
considerado apto para o exercício do cargo efetivo e 
sua estabilidade, como preceitua o art. 41, § 4º, da 
Constituição Federal; 

II – a expedição da portaria formalizadora da 
exoneração do cargo no caso de servidor que não 
alcançar a nota mínima exigida no art. 20 desta 
Resolução, como preceitua o art. 73, inc.II b, da lei nº 
003/99. 

CAPÍTULO VIII 
DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS E FINAIS 

Art. 28. Os servidores que se encontrarem em 
período de estágio probatório na data de vigência 
desta Resolução serão submetidos à avaliação de 
desempenho, observada a seguinte regra: 

I - os que tiverem até 10 (dez) meses de efetivo 
exercício serão avaliados nas 03 (três) etapas; 

II - os que tiverem mais de 10 (dez) e até 20 
(vinte) meses de efetivo exercício serão avaliados 
nas 02 (duas) últimas etapas, sendo que a nota da 2º 
etapa equivalerá também como nota para a 1º etapa;  

III – os que tiverem mais de 20 (vinte) e até 30 
(trinta) meses de efetivo exercício serão avaliados em 
uma única etapa, sendo que a nota desta etapa 
equivalerá também como notas para a 1º e 2º etapas. 

IV – os servidores que tiverem de 30 até 36 
meses de efetivo exercício serão avaliados em uma 
única etapa, sendo que a nota desta etapa equivalerá 
também como notas para a 1º e 2º etapas. 

Parágrafo Único: Os servidores que tiverem 
mais de 36 (tinta e seis) meses de efetivo exercício 
na data de vigência nesta Resolução 
automaticamente a homologação de seu estágio 
probatório para todos os fins de direito. 

Art. 29. Ao avaliado é assegurada a 
transparência e publicidade durante todo o curso do 
processo de sua Avaliação de Desempenho do 
Estágio Probatório. 

Art. 30. Os casos omissos serão decididos pelo 
Chefe do Poder Legislativo, ouvida a Assessoria 
Jurídica. 

Art. 31. Esta Resolução entra em vigor na data 
de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 

Plenário Manoel Carneiro Pinto Filho, aos 29 dias 
do mês de abril de 2015. 

Ver. Sérgio Leal 

Presidente 

Ver. Vânia Nascimento da Silva 

1ª Secretária 

Ver. Pedro Antônio Alves Brasil 

2º Secretário 

Ver. José Raimundo Albuquerque Gadelha 

3º Secretário 

Ver. Edivam Sousa Damasceno 

4º Secretário 

ANEXO I 
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

I - ASSIDUIDADE - Comparecimento regular e 
permanente no local de trabalho, observando o 
horário de trabalho.  

Ótimo Comparece regular e pontualmente ao 
trabalho, nele permanecendo durante todo o 
expediente, só se afastando com a 
autorização da chefia imediata.   

Bom Comparece regularmente ao trabalho, 
justificando-se quanto aos eventuais atrasos 
e/ou saídas do setor.   

Regul
ar 

Embora compareça regularmente ao 
trabalho, precisa ser advertido quanto à 
pontualidade e saídas ocasionais do local de 
trabalho, sem a aquiescência da chefia.   

Insufic
iente 

Chega frequentemente atrasado, afastando-
se do local de trabalho sem o conhecimento 
da chefia.   

II - DISCIPLINA - Observância às normas legais, 
aos regulamentos e aos procedimentos, lidando 
profissionalmente com as pessoas, 
independentemente do nível hierárquico. 

Ótimo Cumpre sempre as normas existentes e 
ordens recebidas, agindo com urbanidade.   

Bom Cumpre, frequentemente, as normas 
existentes e ordens recebidas. Tem um bom 
relacionamento interpessoal. Quando 
comete alguma falta, procura retratar-se, 
estando atento para não reincidir.   

Regul
ar 

Ocasionalmente, precisa ser cobrado quanto 
ao não cumprimento das normas 
estabelecidas. Apresenta sempre uma 
desculpa para justificar-se. Seu 
relacionamento muitas vezes prejudica o 
bom andamento do trabalho.   

Insufic
iente 

Está quase sempre fora dos padrões 
disciplinares desejáveis, sendo 
constantemente advertido neste sentido.   

III - CAPACIDADE DE INICIATIVA - Tomar 
iniciativa e criar ideias inovadoras, demonstrando 
senso crítico na execução dos trabalhos. 

Ótimo Destaca-se por tomar decisões adequadas 
face a situações inesperadas e por 
apresentar soluções práticas para 
aperfeiçoar o trabalho que desenvolve. 
Concebe ideias e técnicas novas e criativas 
para melhorias no setor de trabalho. 
Encaminha ao setor competente situações 
ou problemas que não são afetos à sua área 
de trabalho. 

Bom Procura soluções alternativas frente a 
situações novas, apresentando, ainda, 
sugestões adequadas para aperfeiçoar o 
trabalho sob sua responsabilidade.   

Regul
ar 

Necessita ser orientado frente a situações 
inesperadas. Raramente apresenta 
sugestões para aperfeiçoar o trabalho.   

Insufic
iente 

Situações novas, imprevistas ou mais 
complicadas deixam-no(a) sem ação, não 
procurando encontrar alternativas para 
solucioná-las. Seu trabalho não ultrapassa a 
rotina.   

IV - PRODUTIVIDADE - Volume de trabalho 
executado em determinado espaço de tempo de 
forma eficiente. 

Ótimo Seu trabalho é de ótima qualidade. 
Empenha-se em fazê-lo da forma mais 
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completa possível e por não se restringir ao 
que lhe é solicitado, traz contribuições 
adicionais. Dá vazão com facilidade a 
aumentos inesperados de serviço.   

Bom O ritmo e a qualidade de seu trabalho 
atendem às exigências do setor, 
desempenhando atividades compatíveis com 
o nível de escolaridade/especialidade exigido 
pelo cargo. 

Regul
ar 

A qualidade de seu trabalho é apenas 
razoável, necessitando de acompanhamento 
eventual e correções, não se podendo 
confiar plenamente na exatidão de seus 
resultados. O ritmo é lento, dispersando-se 
com facilidade.   

Insufic
iente 

Seu nível de produtividade é insuficiente. 
Frequentemente, comete erros e seu 
trabalho está sempre acumulado. Mesmo 
quando cobrado, não atende às exigências 
do setor.   

V - RESPONSABILIDADE - Disposição para agir 
prontamente no cumprimento das demandas, 
cuidando e zelando na utilização e conservação dos 
equipamentos e instalações. 

Ótimo Destaca-se na execução de todas as tarefas 
que estão sob sua responsabilidade, 
revendo e aperfeiçoando seu trabalho e 
zelando pela conservação, limpeza e 
segurança de seus instrumentos de trabalho. 
Resguarda fatos de interesse da 
Administração e cumpre os compromissos 
dentro dos prazos estabelecidos.   

Bom Executa as tarefas que estão sob sua 
responsabilidade da forma que lhe é 
designada. É cuidadoso com os 
equipamentos de trabalho e com o sigilo de 
fatos do setor. Cumpre, na maior parte das 
vezes, os compromissos dentro dos prazos.   

Regul
ar 

Ocasionalmente, mostra-se 
descomprometido com prazos e tarefas a 
serem executadas, necessitando ser 
cobrado neste sentido. Apesar de conhecer 
as normas de sigilo e de conservação e 
utilização de material, nem sempre as 
cumpre. 

Insufi
ciente 

Mostra-se descomprometido com as tarefas 
que lhe são designadas. Utiliza o 
equipamento de trabalho e realiza suas 
atividades de forma imprudente. Não tem 
prudência ou reserva com assuntos sigilosos 
e nem se preocupa em cumprir prazos.   

ANEXO II 
FORMULÁRIO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO 

A SER PREENCHIDO PELA CHEFIA IMEDIATA 
___ª. ETAPA DE AVALIAÇÃO 

Período: ___/___/___  a  ___/___/___ 
DADOS DO SERVIDOR AVALIADO 

Nome: _____________________________________ 
Cargo: _____________________________________ 
Lotação: ________________ Exercício: ___/___/___ 
Instruções ao Avaliador: 

O Formulário de Avaliação de Desempenho 
deve ser preenchido em caráter reservado, no qual a 
informação contida no mesmo deverá ser somente 
conhecida pela Comissão de Avaliação de 
Desempenho, Chefia Imediata e o servidor avaliado.  

No Formulário de Avaliação de Desempenho, 
serão encontrados os 05 (cinco) fatores de avaliação 
de desempenho do Estágio Probatório: assiduidade, 
disciplina, capacidade de iniciativa, produtividade e 
responsabilidade. 

A cada fator deverá ser atribuído um conceito, 
observado as disposições do Anexo I. Ao final dos 
fatores avaliados, há espaços para comentários, os 
quais a chefia imediata deverá obrigatoriamente 
preencher. 

Após a totalização dos pontos referentes à etapa 
de avaliação, o servidor avaliado deverá tomar 
ciência do resultado, no campo próprio deste 
Formulário. 

Após a ciência do servidor avaliado, este 
documento deverá ser anexado ao processo de 
avaliação, que, por sua vez, deverá ser encaminhado 
a Comissão de Avaliação de Desempenho. 

Obs: Procure ser imparcial em seu julgamento. 
Lembre que a Avaliação de Desempenho exerce 
uma forte influência na conduta posterior do avaliado.  

Em caso de dúvidas consulte a comissão de 
Avaliação de Desempenho ou a Cartilha. 
I – IDENTIFICAÇÃO 

Nome: 
 

Cargo: 
 

Lotação 
(Unidade/Depto/Setor): 

Período de Avaliação:  
   1º (   )  2º (   ) 3º (   )  

II – DESEMPENHO NO CARGO: 
Serão objetos desta avaliação, a aptidão e a 

capacidade do servidor para o desempenho do cargo 
que ocupa, observados os seguintes fatores: 

Fatores de Desempenho 
Indica
dores 

Assiduidade: avalia a frequência diária 
ao trabalho; 

 

Disciplina: avalia o comportamento do 
servidor quanto aos aspectos de 
observância aos regulamentos e 
orientação da chefia 

 

Capacidade de Iniciativa: avalia a 
capacidade do servidor em tomar 
providências por conta própria dentro de 
sua competência 

 

Produtividade: avalia o rendimento 
compatível com as condições trabalho 
produzido pelo servidor e o atendimento 
aos prazos estabelecidos 

 

Responsabilidade: avalia como o 
servidor assume as tarefas que lhe são 
propostas, dentro dos prazos e condições 
estabelecidas, a conduta moral e a ética 
profissional. 

 

 

Indicadores de Desempenho: Pontuação: 

Ótimo 4 

Bom 3 

Regular 2 

Insuficiente 1 

III – RECOMENDAÇÕES: Quais os aspectos 
precisam ser aprimorados para que o servidor 
apresente melhor desempenho? 
_______________________________________________________
______________________________________________________ 

ORIENTAÇÕES: Que orientações foram dadas 
pela chefia para solucionar as falhas do servidor? 
_______________________________________________________
______________________________________________________ 

CAPACITAÇÃO: Que tipo de capacitação o 
servidor deve receber? 
_______________________________________________________
______________________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Resultado da Avaliação 

Fator I II III IV V Total 

Pontos       

Total de pontos: __ x peso __ = ___ pontos na Etapa 

Realizei a reunião com minha chefia imediata: 
(   ) Sim.            (   ) Não. 

Data: ______/_____/______ 
__________________       _____________________ 

    Servidor                          Chefia Imediata 
___________________________ 

Diretor Administrativo 
ANEXO III 

RESULTADO DA APURAÇÃO FINAL DA 
AVALIAÇÃO ESPECIAL DE DESEMPENHO 

DADOS DO SERVIDOR AVALIADO 
Nome: _____________________________________ 
Cargo: _____________________________________ 
Lotação: ________________ Exercício: ___/___/___ 

          PONTOS 
OBTIDOS 

1.ª ETAPA (PESO 1)  

2.ª ETAPA (PESO 2)  

3.ª ETAPA (PESO 3)  

RESULTADO FINAL  

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara 
Municipal, 

A COMISSÃO DE AVALIAÇÃO ESPECIAL DE 
DESEMPENHO, designada através da Portaria n.º , 
encaminha o presente processo de avaliação de 
desempenho de estágio probatório do servidor 
___________________________, para referendo do 
resultado de sua avaliação, obtendo o referido 
servidor o total de ____ (_____________________) 
pontos, suficiente para a aprovação do estágio 
probatório e consequente aquisição da estabilidade 
funcional. 

O servidor, abaixo assinado, declara estar ciente 
do resultado final de sua avaliação. 
__________________       ____________________       
                Membro                         Membro 
__________________       ____________________       
                Membro                          Membro 

Ciente: _______________________________ 
                          Presidente Câmara 

ANEXO IV 
RESULTADO DA APURAÇÃO FINAL DA 

AVALIAÇÃO ESPECIAL DE DESEMPENHO 
DADOS DO SERVIDOR AVALIADO 
Nome: _____________________________________ 
Cargo: _____________________________________ 
Lotação: ________________ Exercício: ___/___/___ 

 PONTOS 
OBTIDOS 

1.ª ETAPA (PESO 1)  

2.ª ETAPA (PESO 2)  

3.ª ETAPA (PESO 3)  

RESULTADO FINAL  

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara 
Municipal de Castanhal, 

A COMISSÃO DE AVALIAÇÃO ESPECIAL DE 
DESEMPENHO, designada através da Portaria n.º , 
encaminha o presente processo de avaliação de 
desempenho de estágio probatório do servidor 
______________________________, para referendo 
do resultado de sua avaliação, obtendo o referido 
servidor o total de ____ (________________) pontos, 
(   ) insuficiente, para a aprovação do estágio 
probatório e consequente exoneração. 

O servidor, abaixo assinado, declara estar ciente 
do resultado final de sua avaliação. 
___________________       ____________________       
                Membro                           Membro 
___________________       ____________________       
                Membro                           Membro 

Ciente: _______________________________ 
                            Presidente Câmara 
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CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 003/2015 

CONTRATO DE LOCAÇÃO DE 
IMÓVEL QUE CELEBRAM 
ENTRE SI A PREFEITURA 
MUNICIPAL DE CASTANHAL E 
MIGUEL AUGUSTO FERREIRA 
BATISTA. 

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, o Sr. MIGUEL AUGUSTO 
FERREIRA BATISTA, brasileiro, casado, 
inscrito no  CPF Nº 180495672-49, e 
RG 2295546, residente e domiciliado a 
Av. João Paulo II, 1582, Ed. Carmem, 
aptº 403,  bairro Marco,  Belém - 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 Travessa 07 
de Setembro, nº 221,  bairro Nova 
Olinda, nesta cidade, que se destinará 
para funcionamento da Comissão 
Permanente de Sindicância e Processo 
Administrativo e Disciplinar – PAD e 
Comissão de Avaliação de Desempenho.  

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

prazo certo e determinado de 07 (sete) 

meses, a contar de 01/06/2015 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$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos 
reais ), pelo período referido na cláusula 

anterior, perfazendo um valor total de 
R$10.500,00 (dez mil e quinhentos 
reais). 

4.2 – O valor mensal acima 
mencionado deverá ser pago pelo 
LOCATÁRIO até o dia 15 (quinze) 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 

Órgão: 02 – Secretaria Municipal de 
Administração; Unidade: 0202 – 
Secretaria Municipal de Administração; 

Função: 04 – Administração; 
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Subfunção: 122 – Administração Geral; 
Programa: 0004 – Apoio Administrativo; 
Atividade: 2006 – Manutenção  da 
Secretaria de Administração; Elemento 
da despesa: 3.3.90.36.00 – Outros 
Serviços de Terceiros Pessoa Física. 
Fonte: 010000. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA 
INEXECUÇÃO E DAS PENALIDADES 

11.1 – A inexecução total ou parcial 
do Contrato pelo 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 o 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), 01 de junho de 2015. 

Eng. Paulo Sérgio Rodrigues Titan 

Prefeito Municipal 

Miguel Augusto Ferreira Batista 

Locador 
1ª Testemunha 
_____________________________. 
RG. 
2ª Testemunha 
_____________________________. 
RG. 
 
 
 
 

 
 
 
 

PORTARIA Nº 014/15-GMC, DE 18/05/2015 
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 
00280/2015.2928-0, datado de 13 de 
Maio de 2015, da Policia Civil de 
Castanhal, no qual relata o fato onde os 
Guardas Municipais abaixo 
relacionados, avistaram três jovens em 
atitude suspeita, após abordagem 
encontraram em poder de um dos 

elementos uma arma de fogo, tipo 
revólver, calibre 32, sem marca e 
numeração indefinida. Foi conduzido a 

DEPOL, para averiguações e 
procedimentos cabíveis, fato como este, 
que contribui para a segurança do 
município. 

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 do Guarda Municipal” (INDIVIDUAL). 

Matricula Nome do Guarda 

35300 ANTONIO RENATO MAMEDE 

98132 TARCIZIO ALVES DE OLIVEIRA 

54348 GIORDANO MARCIEL ARAÚJO DE SOUZA 

Esta portaria entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Publique-se. 
GUARDA MUNICIPAL DE CASTANHAL, aos 

dezoito dias do mês de maio de dois mil e quinze. 
Edson MARQUES da Silva 

Comandante da Guarda Municipal de Castanhal 

PORTARIA Nº 015/2015-GMC, DE 20/05/2015 
PORTARIA DE PRORROGAÇÃO DO 
PRAZO DE PROCESSO DE SINDICÂNCIA 
ACUSATÓRIA. 

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; 
RESOLVE: 

Artigo 1º - Determinar a Prorrogação do prazo 
para a Conclusão de Processo de Sindicância 
Acusatória nº 055/2015, movido contra o Servidor 
ADMAR ROBESON BARBOSA, matrícula nº 
569038, ocupante do cargo/função Guarda Municipal. 
Cuja denúncia específica sua responsabilidade 
pessoal, por meio da Portaria nº 007/2015-GMC, de 
06 de abril de 2015, publicada no D.O.M, edição nº 
317 de 11 a 17 de abril de 2015. Conforme previsto 

no Art. 23, da Lei Complementar nº 001/11, de 13 de 
Maio de 2011.  

Artigo 2º - Designar, nos termos do artigo 17, § 6 
da Lei Complementar nº 001/2011 e da portaria nº 
2.662/13, de 02 de Agosto de 2013, os servidores 
Izaac Prestes de Lima, matricula nº 69035 e Eder 
Guataçara Silva Cruz, matricula nº 69175, para sob a 
Presidência do primeiro, encarregarem-se dos 
respectivos trabalhos, até final conclusão. 

Artigo 3º - Prorrogar o prazo por mais 30 (trinta) 
dias, para a conclusão dos trabalhos processuais. 

Artigo 4º - Esta Portaria entra em vigor com efeito 
retroativo ao dia 18 de maio de 2015, revogada as 
disposições em contrário. 

GABINETE DO COMANDANTE DA GUARDA 
MUNICIPAL DE CASTANHAL, aos vinte dias do mês 
de maio de dois mil e quinze. 

EDSON MARQUES DA SILVA 
Comandante da Guarda Municipal de Castanhal 

 
 
 

PORTARIA N° 029/15, de 24/04/2015 
O PRESIDENTE DO INSTITUTO DE 
PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CASTANHAL 
NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS. 

CONSIDERANDO os termos do Art 40, §7°, II da 
Constituição Federal  

CONSIDERANDO o que consta nos autos do 
Processo de Beneficio Previdenciário de Pensão 
requerido por MARIA PAULA CHAVES VALVERDE.  
RESOLVE: 

Art. 1º- Com base no Art.40, §7°, II da 
Constituição Federal, conceder o Benefício 
Previdenciário de Pensão à menor MARIA PAULA 
CHAVES VALVERDE, na qualidade de dependente, 
filha do ex-servidor  PAULINO CHAVES JUNIOR, 
cargo: Professor Básico III, lotação: Secretaria 
Municipal de Educação, do quadro de servidores 
efetivos da Prefeitura Municipal de Castanhal, 
falecido em 27/01/2009.   

Parágrafo Único – A beneficiária será incluída na 
divisão de quota temporária dos proventos 
concedidos nos termos da Portaria 154/2009 de 
17/12/2009, no valor mensal de R$369,54 (Trezentos 
e sessenta e nove cinqüenta e quatro centavos), 
conforme o demonstrativo abaixo:  

*Beneficio Portaria 154/2009: 
*RENATA SILVA NASCIMENTO 

(Conjuge).......................................R$1.108,62 (50%) 
*JULIANA NASCIMENTO CHAVES 

(Filha)..........................................R$369,53 (16,66%) 
*GIOVANA NASCIMENTO CHAVES 

(Filha)..........................................R$369,54 (16,66%) 
MARIA PAULA CHAVES VALVERDE 

(Filha)..........................................R$369,54 (16,66%) 
Proventos mensais de pensão 

..................................................................R$369,54  
Art. 2° - Ficará responsável pelo recebimento dos 

proventos a Sra. Viviane de Moura Valverde, mãe e 
representante da beneficiária. 

Art. 3° - Esta Portaria entrará em vigor, a partir 
da data de sua publicação, cumpra-se, publique-se. 

Gabinete da Presidência do Instituto de 
Previdência do Município de Castanhal, aos 09 dias 
do mês de fevereiro do ano de 2015. 

Jorge Salles 

Presidente 

José Coelho da Motta Netto 

Diretor Administrativo e Financeiro 



Castanhal-PA, de 16 a 21 de maio de 2015.   Diário Oficial                        Ano XXI                      Edição nº 322 
 
 

17 

 

 
 
 
PORTARIA N° 031/15, de 28/04/2015 

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 
FRANCININA SOCORRO OLIVEIRA 
SOUSA 

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 FRANCININA 
SOCORRO OLIVEIRA SOUSA, 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$5.010,95 (Cinco mil e dez 
reais e noventa e cinco centavos)  
conforme  a seguinte composição: 

VENCIMENTO Ensino 200h ..................2.569,72 
T.S (25%)..............................................642,43 
Grat. Magist. (20%).................................513,94 
Grat. Escolaridade 50%........................1.284,86 
PROVENTOS MENSAIS................R$5.010,95 
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 28 dias do mês de abril 
do ano de 2015. 

     Jorge Salles 

Presidente 

José Coelho da Motta Netto 

Diretor Administrativo e Financeiro 

PORTARIA N° 032/15, de 29/03/2015 
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 
JUCILENE GOMES MAGNO 

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 JUCILENE 
GOMES MAGNO, 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$3.725,74 (Três mil setecentos e vinte 

e cinco reais e setenta e quatro 
centavos)  conforme  a seguinte 
composição: 

VENCIMENTO Ensino 200h .................2.569,48 
T.S (25%)................................................642,37 
Grat. Magist. (20%)..................................513,89 
PROVENTOS MENSAIS....................R$3.725,74 
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 29 dias do mês de abril do ano de 
2015. 

Jorge Salles 

Presidente 

José Coelho da Motta Netto 

Diretor Administrativo e Financeiro 

PORTARIA N° 033/15, de 05/05/2015 
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 
IZAURINA DA COSTA 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 IZAURINA DA 
COSTA 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$1.631,44 (Um mil seiscentos e trinta 
e um reais e quarenta e quatro centavos 
)  conforme  a seguinte composição: 

VENCIMENTO Ensino 200h ..................1.165,32 
T.S (20%)....................................................233,06 
Grat. Magist. (20%).....................................233,06 

PROVENTOS MENSAIS....................R$1.165,32 
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 05 dias do mês de maio 
do ano de 2015. 

Jorge Salles 

Presidente 

José Coelho da Motta Netto 

Diretor Administrativo e Financeiro 

PORTARIA N° 036/15, de 05/05/2015 
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 
SUELY MARIA SANTOS 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 SUELY MARIA 
SANTOS 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$3.548,72 (Três mil quinhentos e 
quarenta e oito reais e setenta e dois 
centavos )  conforme  a seguinte 
composição: 

VENCIMENTO  200h........... ...................2.447,39 
T.S (25%)....................................................611,85 
Grat. Magist. (20%).....................................489,48 
PROVENTOS MENSAIS....................R$3.548,72 
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 05 dias do mês de maio 
do ano de 2015. 

Jorge Salles 

Presidente 

José Coelho da Motta Netto 

Diretor Administrativo e Financeiro 
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PORTARIA N° 039/15, de 12/05/2015 
O PRESIDENTE DO 
INSTITUTO DE 
PREVIDÊNCIA DO 
MUNICÍPIO DE 
CASTANHAL NO USO DE 
SUAS ATRIBUIÇÕES 
LEGAIS. 

CONSIDERANDO os termos do Art. 
40, §7°, I, da Constituição Federal.  

CONSIDERANDO o que consta nos 
autos do Processo de Beneficio 
Previdenciário de Pensão requerido por 

RUTE BARBOSA VIANA.  

RESOLVE: 
Art. 1º- Com base no Art.40, §7°, I, 

da Constituição Federal, conceder o 
Benefício Previdenciário de Pensão à 
Sra. RUTE BARBOSA VIANA, na 
qualidade de dependente, cônjuge do 
ex-servidor   JOSÉ NASCIMENTO 
VIANA, aposentado no cargo de Agente 
Comunitário de Saúde, conforme a 
Portaria IPMC n° 045/10 de 08 de julho 
de 2010, registrada no TCM/PA pelo 
Acórdão n° 22.273 de 31 de maio de 
2012, falecido  em 28  de abril  de   
2015.   

Parágrafo Único - Serão concedidos 
proventos mensais de Pensão em quota 
única, no valor de R$788,00 
(Setecentos e oitenta e oito reais), 
conforme o seguinte demonstrativo: 

Proventos (Instituidor)..........................R$788,00 
Rute Barbosa Viana (Cônjuge)..R$788,00 (100%) 
Proventos mensais de pensão..............R$788,00 
Art. 2° - Esta Portaria entrará em 

vigor, a partir da data de sua 
publicação, cumpra-se, publique-se 

Gabinete da Presidência do Instituto 
de Previdência do Município de 

Castanhal, aos 12 dias do mês de maio 
do ano de 2015. 

Jorge Salles 

Presidente 

José Coelho da Motta Netto 

Diretor Administrativo e Financeiro 

PORTARIA N° 040/15, de 18/05/2015 
O PRESIDENTE DO 
INSTITUTO DE 
PREVIDÊNCIA DO 
MUNICÍPIO DE 
CASTANHAL NO USO DE 

SUAS ATRIBUIÇÕES 
LEGAIS. 

CONSIDERANDO os termos do Art. 
3° da Emenda Constitucional n° 
47/2005 

CONSIDERANDO o que consta nos 
autos do Processo de Concessão de 
Beneficio Previdenciário de 
Aposentadoria por Idade e Tempo de 
Contribuição, de SANDRA DE SOUZA 
COSTA 

RESOLVE: 
Art. 1º- Com base no Art. 3° da 

Emenda Constitucional n° 47/2005, 
conceder o Beneficio Previdenciário de 
Aposentadoria por Idade e Tempo de 
Contribuição à Servidora SANDRA DE 
SOUZA COSTA, no cargo de Servente, 
lotada na Secretaria Municipal de 
Educação, do quadro de servidores 
efetivos da Prefeitura Municipal de 
Castanhal,  com proventos integrais no 
valor de R$1.319,95 (um mil trezentos e 
dezenove reais e noventa e cinco 
centavos) conforme  a seguinte 
composição: 

                                                          R$ 
Vencimento.............................................1.055,96 
Tempo de Serviço 25%...............................263,99 
PROVENTOS MENSAIS....................R$1.319,95 
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 18 dias do mês de maio 
do ano de 2015. 

Jorge Salles 

Presidente 

José Coelho da Motta Netto 

Diretor Administrativo e Financeiro 
PORTARIA N° 041/15, de 18/05/2015 

O PRESIDENTE DO 
INSTITUTO DE 
PREVIDÊNCIA DO 
MUNICÍPIO DE 
CASTANHAL NO USO DE 
SUAS ATRIBUIÇÕES 
LEGAIS. 

CONSIDERANDO os termos do Art. 
3° da Emenda Constitucional n° 
47/2005 

CONSIDERANDO o que consta nos 
autos do Processo de Concessão de 
Beneficio Previdenciário de 
Aposentadoria por Idade e Tempo de 

Contribuição, de MARIA DO SOCORRO 
DA SILVA CRUZ 

RESOLVE: 

Art. 1º- Com base no Art. 3° da 
Emenda Constitucional n° 47/2005, 
conceder o Beneficio Previdenciário de 
Aposentadoria por Idade e Tempo de 
Contribuição à Servidora MARIA DO 
SOCORRO DA SILVA CRUZ, no cargo 
de Auxiliar de Disciplina, lotada na 
Secretaria Municipal de Educação, do 
quadro de servidores efetivos da 
Prefeitura Municipal de Castanhal, com 
proventos integrais no valor de 
R$1.444,76 (um mil quatrocentos e 
quarenta e quatro reais e setenta e seis 
centavos) conforme  a seguinte 
composição: 

Vencimento..............................................1.111,36 
Tempo de Serviço 30%...............................333,40 
PROVENTOS MENSAIS....................R$1.444,76 

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 18 dias do mês de maio 
do ano de 2015. 

Jorge Salles 

Presidente 

José Coelho da Motta Netto 

Diretor Administrativo e Financeiro 

PORTARIA N° 042/15  de 18/05/2015 
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 
SEBASTIANA DE ARAÚJO TERAN 

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 SEBASTIANA 
DE ARAÚJO TERAN, 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$5.010,48 (Cinco mil e dez reais e 
quarenta e oito centavos)  conforme  a 
seguinte composição: 

VENCIMENTO Ensino 200h ..................2.569,48 
T.S (25%).................................................642,37 
Grat. Magist. (20%).....................................513,89 
Grat. Escolaridade (50%).......................1.284,74 
PROVENTOS MENSAIS....................R$5.010,48 
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 18 dias do mês de maio 
do ano de 2015. 

Jorge Salles 

Presidente 

José Coelho da Motta Netto 

Diretor Administrativo e Financeiro 
 


