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Secretaria de 
 
 
 
 
 
PORTARIA Nº 224/15  DE 04/12/2015. 

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 MIDSON 
MATOS DAMASCENO, anexo cópia da certidão de 
nascimento de seu descendente, datado de 
18/11/2015, no período de 10/11/15 a 14/11/2015 
com retorno no dia de 15 de Novembro de 2015, 
função Professor de Pedagogia, 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 960/2015. 

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor, com efeito 
a partir de 10 de Novembro de 2015, revogadas as 
disposições em contrário. 

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

EDUCAÇÃO, aos 04 dias do mês de Dezembro de 
2015. 

Nélio Nazareno Amorim da Silva 

Secretário Municipal de Educação 
Decreto nº 003/13. 

PORTARIA Nº 225/15 DE 04/12/2015. 
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO, NÉLIO NAZARENO AMORIM 
DA SILVA, USANDO DE SUAS 
ATRIBUIÇÕES LEGAIS. 

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

III, da Lei Municipal nº 003/99, de 04/02/99, Licença 
Luto de 08 (oito) dias, a servidora (13943) WILTON 
BRANDÃO RIBEIRO, anexo cópia da certidão de 
Óbito (Esposa), datado de 02/09/2015, no período de 
01/12/15 a 08/12/2015 com retorno no dia de 09 de 
Dezembro de 2015, função Braçal, com lotação na 
Secretaria Municipal de Educação. 

Art. 2º - Cabe a Coordenadoria de Recursos 
Humanos, fazer registro em ficha funcional face 
cumprimento da documentação comprobatória 
constante do Processo nº 961/2015. 

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor, com efeito 
a partir de 01 de  Dezembro de 2015, revogadas as 
disposições em contrário. Art. 4º - Registre-se. 

GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO, aos 04 dias do mês de Dezembro de 
2015. 

Nélio Nazareno Amorim da Silva 

Secretário Municipal de Educação 
Decreto nº 003/13. 

PORTARIA Nº 226/15 DE 04/12/2015.  
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 (558788) RACHEL GLAUCIA DE 
GOES MORAES, conforme atestado médico datado 
de 20/11/2015 no período de 12/11/2015 a 
11/03/2016 com retorno no dia de 12 de Março de 
2016, função Professora de Educação Física, com 
lotação na Secretaria Municipal de Educação (C.E.I. 
Caminho de Criança). 

Art. 2º - Cabe a Coordenadoria de Recursos 
Humanos, fazer registro em ficha funcional face 
cumprimento da documentação comprobatória 
constante do Processo nº 965/2015. 

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

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

EDUCAÇÃO, aos 04 dias do mês de Dezembro de 
2015. 

Nélio Nazareno Amorim da Silva 

Secretário Municipal de Educação 
Decreto nº 003/13. 

PORTARIA Nº 227/15 DE 03/12/2015. 
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 (558788) 
RACHEL GLÁUCIA DE GOES MORAES, função 
Professora de Educação Física, com lotação na 
Secretaria Municipal de Educação (CEI. Caminho de 
Criança), com início no dia 20 de Novembro de 2015, 
término dia 27 de Novembro de 2015 e retorno dia 28 
de Novembro de 2015. 

Art. 2° - A Coordenadoria de Recursos Humanos 
anotará em ficha funcional face cumprimento da 
documentação comprobatória constante no Processo 
n° 966/15, anexo cópia da certidão de nascimento, 
datado de 02 de Dezembro de 2015. 

Art. 3° - Esta Portaria entra em vigor, com efeito, 
a partir de 20 de Novembro de 2015, revogadas as 
disposições em contrário. 

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

EDUCAÇÃO aos 03 dias do mês de Dezembro de 
2015.  

Nélio Nazareno Amorim da Silva 

Secretário Municipal de Educação 
Decreto nº 003/13 

DECISÃO 
Lei Complementar nº 001/11, de 18/06/13 

Vistos e examinados os autos do presente 
Processo de Sindicância Acusatória de nº 030/14, 
instaurado pela Portaria nº 028/14 de 24 de fevereiro 
de 2014, publicada no D.O.M. edição nº 267 de 26 
de fevereiro a 07 de março de 2014 presidido pelos 
servidores Izaac Prestes de Lima, matrícula 6903-5, 
Gislene Maria Batista Bandeira, matricula 6658-3 e 

Marcilene de Sousa Passos, matrícula 0720-0, para 
apurar as irregularidades capituladas no art. 190, 
inciso I, VIII e IX, da Lei Municipal 003/99 atribuída a 
E.M.E.F Ana Paula dos Santos e Santos, verificou-
se: 

A Portaria de instauração foi recebida (fl. 02); 
instalou-se (fl. 05) pela Comissão Permanente de 
Sindicância na data 07 de março de 2014 e a 
Comissão Permanente de Sindicância apresentou 
relatório conclusivo (fl. 51). 

DECIDO: 
CONCORDAR com a sugestão da Comissão 

Permanente de Sindicância em ARQUIVAR o 
Processo de Sindicância Acusatória considerando o 
que prevê o art. 58 e art. 60 parágrafo único ambos 
da LC 001/11 de 13 de maio de 2011. 

Cumpra-se. 
Castanhal/PA, 22 de outubro de 2015. 

Nélio Nazareno Amorim da Silva 

Secretário Municipal de Educação 
Decreto 003/13 

DECISÃO 
Lei Complementar nº 001/11, de 

18/06/13 
Vistos e examinados os autos do presente 

Processo de Sindicância Acusatória de nº 

031/14, instaurado pela Portaria nº 029/14 de 24 

de fevereiro de 2014, publicada no D.O.M. 

edição nº 267 de 26 de fevereiro a 07 de março 

de 2014 presidido pelos servidores Izaac Prestes 

de Lima, matrícula 6903-5, Gislene Maria 

Batista Bandeira, matricula 6658-3 e Marcilene 

de Sousa Passos, matrícula 0720-0, para apurar 

as irregularidades capituladas no art. 190, inciso 

I, VIII e IX, da Lei Municipal 003/99 atribuída a 

E.M.E.F Raimunda Maia de Carvalho, 

verificou-se: 

A Portaria de instauração foi recebida (fl. 

02); instalou-se (fl. 05) pela Comissão 

Permanente de Sindicância na data 07 de março 

de 2014 e a Comissão Permanente de 

Sindicância apresentou relatório conclusivo (fl. 

55). 

DECIDO: 
CONCORDAR com a sugestão da 

Comissão Permanente de Sindicância em 

ARQUIVAR o Processo de Sindicância 

Acusatória considerando o que prevê o art. 58 e 

art. 60 parágrafo único ambos da LC 001/11 de 

13 de maio de 2011. 

Cumpra-se. 
Castanhal/PA, 22 de outubro de 2015. 

Nélio Nazareno Amorim da Silva 

Secretário Municipal de Educação 
Decreto 003/13 
DECISÃO 

Lei Complementar nº 001/11, de 18/06/13 
Vistos e examinados os autos do presente 

Processo de Sindicância Acusatória de nº 032/14, 
instaurado pela Portaria nº 030/14 de 24 de fevereiro 
de 2014, publicada no D.O.M. edição nº 267 de 26 
de fevereiro a 07 de março de 2014 presidido pelos 
servidores Izaac Prestes de Lima, matrícula 6903-5, 
Gislene Maria Batista Bandeira, matricula 6658-3 e 
Marcilene de Sousa Passos, matrícula 0720-0, para 
apurar as irregularidades capituladas no art. 190, 
inciso I, VIII e IX, da Lei Municipal 003/99 atribuída a 
E.M.E.F Irene Rodrigues Titan, verificou-se: 

A Portaria de instauração foi recebida (fl. 02); 
instalou-se (fl. 05) pela Comissão Permanente de 
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Sindicância na data 07 de março de 2014 e a 
Comissão Permanente de Sindicância apresentou 
relatório conclusivo (fl. 30). 

DECIDO: 
CONCORDAR com a sugestão da Comissão 

Permanente de Sindicância em ARQUIVAR o 
Processo de Sindicância Acusatória considerando o 
que prevê o art. 58 e art. 60 parágrafo único ambos 
da LC 001/11 de 13 de maio de 2011. 

Cumpra-se. 
Castanhal/PA, 22 de outubro de 2015. 

Nélio Nazareno Amorim da Silva 

Secretário Municipal de Educação 
Decreto 003/13 

DECISÃO 
Lei Complementar nº 001/11, de 18/06/2013. 

Vistos e examinados os autos do presente 
Processo de Sindicância Acusatória de nº 033/14, 
instaurado pela Portaria nº 031/14 de 24 de fevereiro 
de 2014, publicada no D.O.M. edição nº 267 de 26 
de fevereiro a 07 de março de 2014 presidido pelos 
servidores Izaac Prestes de Lima, matrícula 6903-5, 
Gislene Maria Batista Bandeira, matricula 6658-3 e 
Marcilene de Sousa Passos, matrícula 0720-0, para 
apurar as irregularidades capituladas no art. 190, 
inciso I, VIII e IX, da Lei Municipal 003/99 atribuída a 
E.M.E.I.E.F Francisco Espinheiro Gomes, verificou-
se: 

A Portaria de instauração foi recebida (fl. 02); 
instalou-se (fl. 05) pela Comissão Permanente de 
Sindicância na data 07 de março de 2014 e a 
Comissão Permanente de Sindicância apresentou 
relatório conclusivo (fl. 56). 

DECIDO: 
CONCORDAR com a sugestão da Comissão 

Permanente de Sindicância em ARQUIVAR o 
Processo de Sindicância Acusatória considerando o 
que prevê o art. 58 e art. 60 parágrafo único ambos 
da LC 001/11 de 13 de maio de 2011. 

Cumpra-se. 
Castanhal/PA, 22 de outubro de 2015. 

Nélio Nazareno Amorim da Silva 

Secretário Municipal de Educação 
Decreto 003/13 

 
 

 
 
 
 
PORTARIA Nº 052/15-GMC, DE 03/12/15.  
PORTARIA DE INSTAURAÇÃO  
DE SINDICÂNCIA INVESTIGATIVA. 

O COMANDANTE DA GUARDA 
MUNICIPAL DE CASTANHAL, SR. EDSON 
MARQUES DA SILVA, NO USO DE SUAS 
ATRIBUIÇÕES LEGAIS QUE LHE 
CONFEREM OS ARTIGOS 194 E 202 DA 
LEI MUNICIPAL 003/99 E DA LEI 
COMPLEMENTAR Nº 001/11, DE 13 DE 
MAIO DE 2011. 

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

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

RESOLVE: 
Artigo 1º - Determinar a Instauração de Processo 

de Sindicância Investigativa, para apurar ocorrências 

anômalas ao serviço público, fato ocorrido na Creche 
Benedito Rufino da Silva. 

Artigo 2º - Designar, nos termos do artigo 17, § 
1º da Lei Complementar nº 001/2011 e da Portaria 
2.127/15, de 28 de Julho de 2015, os servidores 
Izaac Prestes de Lima, matricula nº 69035, Gislene 
Maria Batista Bandeira, matricula nº66583 e 
Marcilene de Sousa Passos, matricula nº 07200, 
para sob a Presidência do primeiro, encarregarem-se 
dos respectivos trabalhos, até final conclusão. 

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

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

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

EDSON MARQUES DA SILVA 
Comandante da Guarda Municipal de Castanhal 

PORTARIA Nº 053/15-GMC, 14/1215. 
PORTARIA DE REDESIGNAÇÃO DE PRAZO DE 
SINDICÂNCIA INVESTIGATIVA. 

O COMANDANTE DA GUARDA 
MUNICIPAL DE CASTANHAL, SR. EDSON 
MARQUES DA SILVA, NO USO DA 
COMPETÊNCIA QUE LHE CONFERIDA 
POR LEI.  

CONSIDERANDO os termos do oficio nº 
067/2015/CPSIND, datado de 04/12/2015, do 
Presidente da Comissão Permanente de Sindicância, 
referente ao Processo Instaurado nº 063/15/CPSIND, 
Por meio da Portaria nº 042/2015-GMC, de 14 de 
agosto 2015; publicado no Diário Oficial do Município 
de Castanhal de nº 338 de 15 a 21/08/15. 

CONSIDERANDO ainda, que devido aos 
incidentes ocorridos no tramite processual, que 
resultou em um acúmulo de processos e ainda que, 
faltam concluir algumas diligencias e proceder às 
coletas de provas que são imprescindíveis para que 
a Comissão Processante possa formar sua 
convicção com segurança diante do fato ora objeto 
de investigação. 

RESOLVE: 
Artigo 1º - REDESIGNAR A COMISSÃO, de 

acordo com o art. 17, § 7º c/c art. 38, §1º, ambos da 
Lei Complementar nº 001/11, os servidores Izaac 
Prestes de Lima matricula nº 69035, Gislene Maria 
Batista Bandeira matricula nº66583 e Marcilene de 
Sousa Passos matricula nº 07200, para sob a 
presidência do primeiro, por mais 60 (sessenta) dias, 
contados a partir de 24 de novembro de 2015, para 
conclusão dos trabalhos desta Comissão 
Processante. 

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

Artigo 3º - Esta Portaria entra em vigor a parti do 
dia 24 de novembro de 2015, revogada as 
disposições em contrário 

GABINETE DO COMANDANTE DA GUARDA 
MUNICIPAL DE CASTANHAL aos quatorze dias de 
dezembro de dois mil e quinze. 

EDSON MARQUES DA SILVA 
Comandante da Guarda Municipal de Castanhal 

PORTARIA Nº 054/15-GMC, 14/12/15. 
PORTARIA DE REDESIGNAÇÃO DE PRAZO DE 
SINDICÂNCIA INVESTIGATIVA. 

O COMANDANTE DA GUARDA 
MUNICIPAL DE CASTANHAL, SR. EDSON 
MARQUES DA SILVA, NO USO DA 

COMPETÊNCIA QUE LHE CONFERIDA 
POR LEI.  

CONSIDERANDO os termos do oficio nº 
068/2015/CPSIND, datado de 04/12/2015, do 
Presidente da Comissão Permanente de Sindicância, 
referente ao Processo Instaurado nº 067/15/CPSIND, 
Por meio da Portaria nº 043/2015-GMC, de 14 de 
agosto 2015; publicado no Diário Oficial do Município 
de Castanhal de nº 338 de 15 a 21/08/15. 

CONSIDERANDO ainda, que devido aos 
incidentes ocorridos no tramite processual, que 
resultou em um acúmulo de processos e ainda que, 
faltam concluir algumas diligencias e proceder às 
coletas de provas que são imprescindíveis para que 
a Comissão Processante possa formar sua 
convicção com segurança diante do fato ora objeto 
de investigação. 

RESOLVE: 
Artigo 1º - REDESIGNAR A COMISSÃO, de 

acordo com o art. 17, § 7º c/c art. 38, §1º, ambos da 
Lei Complementar nº 001/11, os servidores Izaac 
Prestes de Lima matricula nº 69035, Gislene Maria 
Batista Bandeira matricula nº66583 e Marcilene de 
Sousa Passos matricula nº 07200, para sob a 
presidência do primeiro, por mais 60 (sessenta) dias, 
contados a partir de 24 de novembro de 2015, para 
conclusão dos trabalhos desta Comissão 
Processante. 

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

Artigo 3º - Esta Portaria entra em vigor a parti do 
dia 24 de novembro de 2015, revogada as 
disposições em contrário.   

GABINETE DO COMANDANTE DA GUARDA 
MUNICIPAL DE CASTANHAL aos quatorze dias de 
dezembro de dois mil e quinze. 

EDSON MARQUES DA SILVA 
Comandante da Guarda Municipal de Castanhal 

PORTARIA Nº 055/15-GMC, DE 14/12/15. 
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 
Investigativa nº 063/2015, instaurada por meio da 
Portaria nº 042/2015-GMC, de 14 de agosto de 2015, 
publicada no D. O. M, edição nº 338 de 15 a 21 de 
agosto 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 Gislene 
Maria Batista Bandeira nº66583 e Marcilene de 
Sousa Passos, matricula nº 07200, para sob a 
Presidência do primeiro, encarregarem-se dos 
respectivos trabalhos, até final conclusão. 

Artigo 3º - Prorrogar o prazo por mais 60 
(sessenta) dias, para a conclusão dos trabalhos 
processuais. 

Artigo 4º - Esta Portaria entra em vigor com 
efeito retroativo ao dia 24 de novembro de 2015, 
revogada as disposições em contrário. 
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GABINETE DO COMANDANTE DA GUARDA 
MUNICIPAL DE CASTANHAL, aos quatorze dias do 
mês de dezembro de dois mil e quinze. 

EDSON MARQUES DA SILVA 
Comandante da Guarda Municipal de Castanhal 

PORTARIA Nº 056/15-GMC, DE 14/12/15. 
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 
Investigativa nº 067/2015, instaurada por meio da 
Portaria nº 043/2015-GMC, de 14 de agosto de 2015, 
publicada no D. O. M, edição nº 338 de 15 a 21 de 
agosto 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 Gislene 
Maria Batista Bandeira nº66583 e Marcilene de 
Sousa Passos, matricula nº 07200, para sob a 
Presidência do primeiro, encarregarem-se dos 
respectivos trabalhos, até final conclusão. 

Artigo 3º - Prorrogar o prazo por mais 60 
(sessenta) dias, para a conclusão dos trabalhos 
processuais. 

Artigo 4º - Esta Portaria entra em vigor com 
efeito retroativo ao dia 24 de novembro de 2015, 
revogada as disposições em contrário. 

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

EDSON MARQUES DA SILVA 
Comandante da Guarda Municipal de Castanhal 

PORTARIA Nº 057/15-GMC,DE 11/12/15. 
PORTARIA DE DESIGNAÇÃO 

O COMANDANTE DA GUARDA 
MUNICIPAL DE CASTANHAL SR. EDSON 
MARQUES DA SILVA, NO USO DE SUAS 
ATRIBUIÇÕES LEGAIS QUE LHE 
CONFEREM O ARTIGO 120, INCISO I, DA 
LEI ATUALIZADA, DE ACORDO COM A 
EMENDA MUNICIPAL 001/ DE 14 DE 
MAIO/2002; 

Considerando: Que o Inspetor da Guarda 
Municipal de Castanhal ANTÔNIO RENATO 
MAMEDE, Mat. 35300, entrará em gozo de férias, no 
período de 04 de dezembro de 2015 a 02 de Janeiro 
de 2016. 

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

RESOLVE: 
Artigo 1° - Designar o Guarda Municipal TOMÉ 

COLARES SILVA DE MORAES, Mat. 57193, 
responderá pela função de Inspetor da Guarda 
Municipal de Castanhal, até o retorno do Guarda 
acima citado. 

Artigo 2° - Esta Portaria entra em vigor com 
efeito retroativo à 04 de dezembro de 2015, 
revogada as disposições em contrário. 

Artigo 3º - Registra-se e cumpra-se. 

COMANDO DA GUARDA MUNICIPAL DE 
CASTANHAL, aos quatro de dezembro de dois mil e 
quinze. 

EDSON MARQUES DA SILVA 
Comandante da Guarda Municipal de Castanhal

LEI MUNICIPAL Nº 035/15, DE 07/12/15. 
DISPÕE SOBRE A OBRIGATORIEDADE 
DO USO DE ESTAMPA PODRONIZADA 
EM VEÍCULOS DE TRANSPORTE DE 
PASSAGEIROS, E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS. 
A CÂMARA MUNICIPAL DE 
CASTANHAL APROVOU E O PREFEITO 
MUNICIPAL SANCIONA A SEGUINTE 
LEI: 

Art. 1º. Ficam obrigados os serviços de 
transportes de passageiros por meio de táxi e moto 
táxi, a estamparem nas laterais de seus veículos o 
logotipo padronizado da categoria (Táxi) (Moto-Taxi). 

Parágrafo 1º. A Secretaria Municipal de 
Transporte e Trânsito ficará incumbida de estipular a 
dimensão da estampa, devendo ser visível e 
proporcional ao veículo, e repassar a Sindicato de 
cada categoria, para as devidas providências. 

Parágrafo 2º. A Secretaria Municipal de 
Transporte e Trânsito-SEMUTRAN é o Órgão 
fiscalizador da presente Lei. 

Art. 2º. O Descumprimento desta Lei acarretará 
as seguintes penalidades: 

Advertência;  
Multa de 01 (um) salário mínimo; 
Cassação do Alvará municipal; 
Perda da Concessão municipal. 
Art. 3º.  Cada categoria terá um prazo de 180 

(cento e oitenta) dias, para se adequar a presente 
Lei, a partir da data de sua publicação. 

Parágrafo 1º. O Sindicato dos Taxistas se 
adequara nas cores branca padronizando toda a 
categoria, a partir de 2017, na aquisição de compra 
de novos carros.  

Art. 4º. Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário. 

Palácio Maximino Porpino da Silva, aos 07 dias 
do mês de dezembro de 2015. 

Paulo Sérgio Rodrigues Titan 

Prefeito Municipal 

LEI MUNICIPAL Nº 036/15, DE 07/12/15. 
DISPÕE SOBRE A PROIBIÇÃO DE 
UTILIZAÇÃO SOM EM BARES, CASA DE 
SHOW E OUTROS EVENTOS DURANTE O 
HORÁRIO DAS PROVAS DE 
VESTIBULAR, CONCURSO PÚBLICO, 
ENEM E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.  

A CÂMARA MUNICIPAL DE CASTANHAL 
APROVOU E O PREFEITO MUNICIPAL SANCIONA 
A SEGUINTE LEI: 

Art. 1º. Fica proibido a utilização de som em 
bares, casa de show e a realização de eventos, bem 
como a circulação de carro som no horário de 
realização de concurso público, vestibulares, Enem 
em estabelecimentos que estejam localizados a 
menos de 500,00m (quinhentos) metros de locais 
que estejam realizando as provas. 

Art. 2º. O Descumprimento da presente Lei 
ensejará multa no valor de R$1.000,00(hum mil 

reais) a ser aplicado pela Secretaria Municipal de 
Meio Ambiente. 

§1º. Em caso de reincidência haverá aplicação 
de multa no valor em dobro do constante do caput 
deste artigo e o fechamento do estabelecimento e a 
cassação do alvará de funcionamento. 

§2º. Fica autorizado anualmente a correção do 
valor da multa pelo INPC. 

Art. 3º. Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.  

Palácio Maximino Porpino da Silva, aos 07 dias 
do mês de dezembro de 2015. 

Paulo Sérgio Rodrigues Titan 

Prefeito Municipal 

LEI MUNICIPAL Nº 037/15, DE 07/12/15. 
INSTITUI NO CALENDÁRIO OFICIAL DE 
DATAS E EVENTOS DO MUNICÍPIO DE 
CASTANHAL, O DIA MUNICIPAL DOS 
TRABALHADORES E EMPREGADOS EM 
ENTIDADES SINDICAIS, E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS.  

A CÂMARA MUNICIPAL DE CASTANHAL 
APROVOU E O PREFEITO MUNICIPAL SANCIONA 
A SEGUINTE LEI: 

Art. 1º. Fica instituído no calendário oficial de 
datas e eventos do Município de Castanhal o Dia 
Municipal dos Empregados e Trabalhadores em 
Entidades Sindicais, órgãos Classistas, Associações, 
Confederações, Federações de empregados e 
empregadores intermunicipais no Município de 
Castanhal a ser comemorado, anualmente, no dia 09 
de maio. 

Art. 2º. Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário.  

Palácio Maximino Porpino da Silva, aos 07 dias 
do mês de dezembro de 2015. 

Paulo Sérgio Rodrigues Titan 

Prefeito Municipal 

LEI MUNICIPAL Nº 038/15, DE 07/12/15. 
RECONHECE COMO INTEGRANTE DO 
PATRIMÔNIO CULTURAL DE NATUREZA 
IMATERIAL DO MUNICÍPIO DE 
CASTANHAL A ‘’FESTIVIDADE DE SÃO 
JOSÉ OPERÁRIO’’, E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS. 

A CÂMARA MUNICIPAL DE CASTANHAL 
APROVOU E O PREFEITO MUNICIPAL SANCIONA 
A SEGUINTE LEI:  

Art. 1º. Fica como integrante do Patrimônio 
Cultural de Natureza Imaterial do Município de 
Castanhal a “Festividade de São José” realizada pela 
Paróquia de São José em nossa cidade. 

Art. 2º. Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário.  

Palácio Maximino Porpino da Silva, aos 07 dias 
do mês de dezembro de 2015. 

Paulo Sérgio Rodrigues Titan 

Prefeito Municipal 

LEI MUNICIPAL Nº039/15, DE 09/12/15. 
AUTORIZA O PODER EXECUTIVO 
MUNICIPAL A PROCEDER À 
ALIENAÇÃO, SOB FORMA DE DOAÇÃO, 
DE ÁREA DE TERRA PERTENCENTE AO 
PATRIMÔNIO MUNICIPAL À EMPRESA 
VELOZ – QUÍMICA, DERIVADOS DE 
PETRÓLEO E SOLVENTES LTDA., E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 
A CÂMARA MUNICIPAL DE CASTANHAL 
APROVOU E O PREFEITO MUNICIPAL 
SANCIONA A SEGUINTE LEI:  
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Art. 1º. Fica autorizado o Poder Executivo 
Municipal a proceder à alienação, sob a forma de 
doação, de área de terra encravada e irregular 
pertencente ao patrimônio municipal, localizada no 
Distrito Industrial do Município, situado à Rodovia PA 
216, Km 05, Castanhal – Inhangapi, com área total 
de 203.454,32 m² (duzentos e três mil quatrocentos e 
cinquenta e quatro vírgula trinta e dois metros 
quadrados), possuindo 06 (seis) lados desiguais, 
sendo o 1º (primeiro) lado com 163,05m (cento e 
sessenta e três vírgula cinco metros), o 2º (segundo) 
lado com 522,57 (quinhentos e vinte e dois vírgula 
cinquenta e sete metros), o 3º (terceiro) lado com 
82.56m (oitenta e dois vírgula cinquenta e seis 
metros), o 4º (quarto) lado com 468,90m 
(quatrocentos e sessenta e oito vírgula noventa 
metros), o 5º (quinto) lado com 245,15m (duzentos e 
quarenta e cinco vírgula quinze metros), e o 6º 
(sexto) lado com 969,40m (novecentos e sessenta e 
nove vírgula quarenta metros), correspondentes aos 
Lotes de nº 10, 11 e 12, conforme croqui emitido pela 
Secretaria Municipal de Habitação - SEHAB, em 
anexo. 

Art. 2º. A beneficiada, empresa VELOZ – 
QUÍMICA, DERIVADOS DE PETRÓLEO E 
SOLVENTES LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº 
04.051.523/0001-18, com sede na Avenida Getúlio 
Vargas, s/nº, bairro Bengolândia, CEP 68.795-000, 
Município de Benevides, Estado do Pará, receberá 
deste Município a referida área para construção de 
sua nova sede, que será utilizada para consecução 
de suas principais atividades econômicas principais 
(fabricação de tintas, vernizes, esmaltes e lacas) e 
atividades econômicas secundárias (fabricação de 
aditivos de uso industrial, comércio atacadista de 
tintas, vernizes e similares). 

Parágrafo único. O não cumprimento do que 
determina o caput deste artigo, no prazo máximo de 
02 (dois) anos, implica na revogação da presente lei, 
sem necessidade de ação judicial para o 
cancelamento desta doação. 

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

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

Paulo Sérgio Rodrigues Titan 

Prefeito Municipal 
 
 

 
 
PORTARIA Nº2.722/15, DE 20/11/15. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE 
CASTANHAL, NO USO DE SUAS 
ATRIBUIÇÕES, 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 MARCO ANTONIO SILVA 

DANTAS, função Guarda, conforme documentação 
comprobatória constante no requerimento do 
interessado arrolada ao Processo nº 10363/2015, 
datado de 17/11/2015, com vencimentos integrais, no 
período de 24 de novembro de 2015 a 21 de 
fevereiro de 2016 e, retorno dia 22 de fevereiro de 
2016, lotação Comando da Guarda Municipal de 
Castanhal. 
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor, a partir de 24 
de novembro de 2015, revogadas as disposições em 
contrário. 

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

Engº Paulo Sérgio Rodrigues Titan 

Prefeito Municipal 

Alessandro da Silva Amaro 

Secretário de Administração 
PORTARIA Nº2.847/15,DE 09/12/15. 

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 Educação, para a 
Secretaria Municipal de Assistência 

Social, o servidor MÁRCIO ANDRÉ 

OLIVEIRA DA COSTA, função Motorista, 
sem prejuízo de sua função. 

Art. 2º - Esta Portaria entra em 
vigor, com efeito retroativo a 07 de 
dezembro de 2015, revogadas as 
disposições em contrário. 

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

09 de dezembro de 2015. 

Engº Paulo Sérgio Rodrigues Titan 

Prefeito Municipal 

Alessandro da Silva Amaro 

Secretário de Administração 
PORTARIA Nº2.848/15, DE 09/12/15. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE 
CASTANHAL, NO USO DE SUAS 
ATRIBUIÇÕES, 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 a servidora 
MARTA DO SOCORRO DE FREITAS COSTA, 
função Professora de Educação Básica 
I, conforme documentação 
comprobatória constante no 
requerimento da interessada arrolada 
ao Processo nº 8060/2015, datado de 
31/08/2015, com vencimentos 

integrais, no período de 01 de 
dezembro de 2015 a 28 de fevereiro de 
2016 e, retorno dia 29 de fevereiro de 
2016, lotação Secretaria Municipal de 
Educação (EMEF Madre Maria Viganó). 

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

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

09 de dezembro de 2015.  

Engº Paulo Sérgio Rodrigues Titan 

Prefeito Municipal 

Alessandro da Silva Amaro 

Secretário de Administração 

PORTARIA Nº2.859/15, DE 10/12/15. 
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE 
ADMINISTRAÇÃO, ALESSANDRO DA 
SILVA AMARO, USANDO DE SUAS 
ATRIBUIÇÕES LEGAIS, 

RESOLVE: 
Art. 1º - De acordo com o Art. 81, inciso III, da 

Lei Municipal nº 003/99, de 04.02.99, concede 
08(oito) dias de Licença Luto a servidora Maria 
Selma Costa da Silva, função Serviço Especial de 
Natureza Técnica, conforme documentação 
comprobatória constante no requerimento da 
interessada arrolada ao Processo nº 10596/2015, 
datado de 26/11/2015, no período de 22 a 29 de 
novembro de 2015 e, retorno dia 30 de novembro de 
2015, lotação Secretaria Municipal de Administração. 

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor, com efeito 
retroativo a 22 de novembro de 2015, revogadas as 
disposições em contrário. 

Art. 3º - Registre-se e Cumpra-se. 
Palácio Maximino Porpino da Silva, 10 de 

dezembro de 2015.  

Alessandro da Silva Amaro 

Secretário de Administração 

PORTARIA Nº2.860/15,DE 10/12/15. 
O PREFEITO MUNICIPAL DE 
CASTANHAL, NO USO DA ATRIBUIÇÃO 
QUE LHE CONFERE O ARTIGO 117 
PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI ORGÂNICA 
DO MUNICÍPIO,  

RESOLVE: 
Art. 1º - Exonerar a pedido de 

acordo com o Processo nº10850/2015, 
de 09/12/2015 o Servidor CAUÊ VIEIRA 

MORGADO, função Professor de História 
- Zona Urbana, lotação Secretaria 
Municipal de Educação (E.M. Francisco 
Espinheiro Gomes). 

Art. 2º - Esta Portaria entra em 
vigor, com efeito retroativo a 09 de 
dezembro de 2015, revogadas as 
disposições em contrário.  Art. 3º - 
Registre-se e Cumpra-se. 

Palácio Maximino Porpino da Silva, 
10 de dezembro de 2015 

Engº Paulo Sérgio Rodrigues Titan 

Prefeito Municipal 

Alessandro da Silva Amaro 

Secretário de Administração 

PORTARIA Nº2.862/15,DE 10/12/15. 
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 Habitação, para a 
Secretaria Municipal de Educação, o 
servidor THIAGO WIRLLAND NEVES DA 

SILVA, função Agente Administrativo-
Zona Urbana, sem prejuízo de sua 
função. 

Art. 2º - Esta Portaria entra em 
vigor, com efeito retroativo a 07 de 
dezembro de 2015, revogadas as 
disposições em contrário. 

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

10 de dezembro de 2015. 

Engº Paulo Sérgio Rodrigues Titan 

Prefeito Municipal 

Alessandro da Silva Amaro 

Secretário de Administração 
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PORTARIA Nº2.868/15, DE 11/12/15. 
O PREFEITO MUNICIPAL DE 
CASTANHAL, NO USO DE SUAS 
ATRIBUIÇÕES, 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 
RUI SILVIO OLIVEIRA HUGALDES, função 
Agente Administrativo, exercendo o 
cargo comissionado de Auxiliar da 
Coordenadoria da Imprensa Oficial, 
conforme documentação comprobatória 
constante no requerimento do 
interessado arrolada ao Processo nº 
10607/2015, datado de 27/11/2015, 

com vencimentos integrais, no período 
de 14 de dezembro de 2015 a 12 de 
março de 2016 e, retorno dia 13 de 
março de 2016, lotação Secretaria 
Municipal de Administração. 

Art. 2º - Esta Portaria entra em 
vigor, a partir de 14 de dezembro de 
2015, revogadas as disposições em 
contrário. 

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

11 de dezembro de 2015.  

Engº Paulo Sérgio Rodrigues Titan 

Prefeito Municipal 

Alessandro da Silva Amaro 

Secretário de Administração 

PORTARIA Nº 2.869/15, DE 11/12/15. 

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 MISHEILA SANTOS DO 

NASCIMENTO, função Agente Administrativo-

Zona Urbana, lotação Secretaria Municipal de 

Educação(EMEF Francisco Espinheiro Gomes), 

pelo período de 02 (Dois) anos, com início em 

14 de dezembro de 2015, término em 12 de 

dezembro de 2017, com retorno dia 13 de 

dezembro de 2017, conforme pedido 

formalizado através do Processo nº9972/2015, 

datado de 04.11.2015  

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

partir de 14 de dezembro de 2015, revogadas as 

disposições em contrário. 

Art. 3º - Registre-se e Cumpra-se. 

Palácio Maximino Porpino da Silva, 11 de 

dezembro de 2015.  

Engº Paulo Sérgio Rodrigues Titan 

Prefeito Municipal 

Alessandro da Silva Amaro 

Secretário de Administração 

 

LEI COMPLEMENTAR Nº 006/15, DE 11/12/15 
DISPÕE SOBRE NORMAS GERAIS DA 
ORGANIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 
TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO DE 

CASTANHAL, EXTINGUE O CARGO DE 
AUXILIAR DE ARRECADAÇÃO 
FAZENDÁRIA, CRIA O CARGO DE 
FISCAL DE ARRECADAÇÃO 
FAZENDÁRIA, E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS. 
O PREFEITO MUNICIPAL DE 
CASTANHAL FAÇO SABER QUE A 
CÂMARA MUNICIPAL APROVOU E EU 
SANCIONO A SEGUINTE LEI.  

CAPÍTULO I 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
Art. 1º. A Administração Tributária, atividade 

essencial ao funcionamento do Município de 
Castanhal, obedecerá ao estabelecido nesta lei. 

§1º. A Coordenadoria de Fiscalização Tributária, 
unidade administrativa integrante da estrutura da 
Secretária Municipal de Finanças, subordinada ao 
Secretário Municipal de Finanças, é responsável pela 
Administração Tributária municipal. 

§2º. A Administração tributária deve ser 
compreendida como o conjunto das atividades que 
englobam as fases de constituição do crédito 
tributário, de arrecadação, de fiscalização e de 
controle dos créditos tributários entre outras tarefas 
correlacionadas às atividades acima enumeradas. 

Art. 2º. Constitui objeto fundamental da 
Administração Tributária do Município de Castanhal 
atuar para que ingressem nos cofres públicos, na 
medida e forma prevista em lei, os recursos 
financeiros essenciais para que o Município cumpra 
o imperativo constitucional de construir uma 
sociedade livre, justa, solidária, próspera e 
sustentável social, econômica e ambientalmente; 
promover o bem estar de todos e combater toda 
forma de desigualdade socioeconômica. 

Art. 3º. São princípios institucionais da 
Administração Tributária do Município de Castanhal: 
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, 
eficácia, eficiência, supremacia do interesse público, 
justiça fiscal, equidade, autonomia técnica, 
preservação do sigilo fiscal, probidade, motivação e 
razoabilidade. 

Art. 4º. A Administração Tributária do Município 
de Castanhal, exercida precipuamente pela 
Coordenadoria de Fiscalização Tributária, atuará de 
forma integrada com os órgãos responsáveis pela 
Administração tributária da União, Distrito Federal, 
Estados e Municípios, mediante acordos, convênios 
e outros instrumentos congêneres, inclusive com o 
compartilhamento de cadastros e informações 
fiscais, nos limites da legislação pertinente, em tudo 
respeitado o sigilo de informações fiscais. 

CAPÍTULO II 
DAS COMPETÊNCIAS DA COORDENADORIA 

DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA 
Art. 5º. Compete à Coordenadoria de 

Fiscalização Tributária as seguintes funções 
institucionais: 

I – Executar a política e exercer as atividades da 
Administração tributária e das demais receitas não 
tributárias incluídas em sua competência por 
legislação específica. 

II – Prestar assessoramento e participar da 
formulação da política econômico-tributária, inclusive 
em relação a benefícios fiscais, com base em 
estudos e análises de natureza econômico-fiscal. 

III – Gerir, administrar, planejar e supervisionar 
os sistemas e a tecnologia de informação, na área de 
sua competência; 

IV – Gerenciar, administrar, planejar e 
supervisionar os sistemas e a tecnologia de 
informação, na área de sua competência. 

V – Gerenciar os cadastros fiscais, as 
informações econômico-fiscais e os demais bancos 
de dados de contribuintes, autorizando e 
homologando sua implantação e atualização; 

VI – Prestar as informações e emitir pareceres 
técnicos tributários ou fiscais em processos 
administrativos tributários sobre a situação perante o 
fisco Municipal de pessoas naturais ou jurídicas 
sujeitas ao cumprimento de obrigações tributárias, 
observadas a competência da Procuradoria Fiscal do 
Município; 

VII – Assessorar e prestar consultoria técnica em 
matéria tributária aos órgãos e entidades da 
Administração Pública, bem como fornecer 
orientação ao contribuinte, observada a competência 
da Procuradoria Fiscal do Município de Castanhal; 

Continuação da Lei Complementar nº 006/15, de 
11 de dezembro de 2015. 

VIII – Acompanhar o volume de créditos 
tributários e não tributários incluídos em sua 
competência por legislação específica, inscritos em 
dívida ativa e ajuizados para efeito de cobrança 
executiva, bem como o montante arrecadado dos 
créditos que ingressam nos cofres públicos 
municipais. 

IX – Assessorar na elaboração e 
aperfeiçoamento da legislação pertinente a assuntos 
relacionados às competências da Administração 
Tributária municipal prevista neste artigo; 

X – Planejar, controlar e efetivar registros 
financeiros relacionados às competências da 
Administração Tributária municipal; 

XI – Controlar o processo de repasse e a 
prestação de contas dos tributos e demais receitas 
municipais pela rede arrecadadora e aplicar as 
penalidades decorrentes do descumprimento da 
legislação a ela aplicável; 

XII – Supervisionar, planejar e coordenar o 
Programa Nacional de Educação Fiscal – PNEF, no 
âmbito municipal, podendo, inclusive, propor 
parcerias com outros órgãos e entidades da 
Administração Pública e da sociedade civil; 

XIII – Participar, por meio de seus 
representantes, de órgãos, comissões ou conselhos 
colegiados de abrangência regional, nacional ou 
internacional, ressalvados aqueles em que for de 
competência exclusiva do Secretário Municipal de 
Finanças; 

XIV – Prestar assessoramento nas proposições 
de convênios a serem firmados com pessoas 
jurídicas de direito público ou de direito privado, de 
acordo com as competências definidas em normas 
vigentes; 

XV – Gerenciar a produção e disseminação de 
informações estratégicas, na área de sua 
competência, destinadas ao controle de riscos ou à 
utilização por órgãos e entidades participantes de 
operações conjuntas, visando à prevenção e o 
combate às práticas delituosas no âmbito da 
Administração Tributária e Municipal. 

CAPÍTULO III 
DA PRECEDÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO 

TRIBUTÁRIA 
Art. 6º. A precedência da Administração 

Tributária e dos servidores lotados na Coordenadoria 
de Fiscalização Tributária sobre os demais 
administrativos municipais, será observada: 

I – Na prática de qualquer ato de sua 
competência, inclusive o exame de livros, 
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documentos eletrônicos ou quaisquer documentos 
fiscais e contábeis; 

II – No recebimento de informações de interesse 
fiscal oriundas de órgãos e entidades da 
Administração Pública, dos contribuintes e das 
instituições financeiras. 

CAPÍTULO IV 
DOS RECURSOS DA ADMINISTRAÇÃO 

TRIBUTÁRIA 
Art. 7º. Ficam garantidos à Administração 

Tributária do Município de Castanhal recursos 
prioritários para a realização de suas atividades, nos 
termos da Lei. 

CAPÍTULO V 
DAS PRERROGATIVAS E ATRIBUIÇÕES DO 

CARGO DE FISCAL DE ARRECADAÇÃO 
FAZENDÁRIA 

Art. 8º. Fica criado o cargo de Fiscal de 
Arrecadação Fazendária, o qual será provido 
mediante Concurso Público de provas e títulos, nos 
termos do art. 37, II, da Constituição Federal, sendo 
observado o requisito de escolaridade mínima de 
graduação de nível médio, por instituição 
reconhecida pelo Ministério da Educação – MEC. 

Art. 9º. Os servidores ocupantes do cargo de 
Auxiliar de Arrecadação Fazendária, pertencentes ao 
quadro dessa Prefeitura na data da promulgação 
desta lei, terão a nomenclatura dos cargos alterada, 
e serão enquadrados no cargo de Fiscal de 
Arrecadação Fazendária, bem como passarão a 
exercer as atribuições referentes ao referido cargo, 
previstas na presente lei. 

Art. 10º. São asseguradas aos servidores 
lotados na Coordenadoria de Fiscalização Tributária, 
ocupantes do cargo de Fiscal de Arrecadação 
Fazendária, em razão do exercício de suas 
atribuições, as seguintes prerrogativas funcionais: 

I – Proceder, com exclusividade, a constituição 
do crédito tributário, inclusive por emissão eletrônica 
e a revisão de ofício; 

II – Aplicar penalidades às infrações tributárias; 
III – Revisar declarações apresentadas pelos 

contribuintes; 
IV – Iniciar a ação fiscal, imediatamente e 

independentemente de ordem ou autorização 
superior quando presenciado ato ou fato 
manifestamente irregular no âmbito de sua 
competência, observados os procedimentos fiscais 
definidos em legislação; 

V – Concluir a ação fiscal iniciada, salvo 
exceções previstas na legislação; 

VI – Desconsiderar atos ou negócios jurídicos 
praticados com a finalidade de dissimular a 
ocorrência e comunicá-los, de imediato, à 
Procuradoria Geral do Município; 

VII – Planejar, coordenar, supervisionar e 
controlar as atividades de fiscalização, arrecadação, 
tributação e inteligência fiscal; 

VIII – Livre acesso aos órgãos e entidades da 
Administração direta ou indireta, mediante 
identificação funcional, assim como a qualquer 
recinto público ou fiscal, sempre que necessário ao 
desempenho de suas atribuições, ressalvada a 
garantia constitucional de inviolabilidade de domicílio; 

IX – Receber e portar carteira funcional, 
expedida por autoridade competente, revestida de fé 
pública, na qual constará expressamente a indicação 
de prerrogativa de que trata o inciso anterior; 

X – Requisitar o apoio das autoridades 
administrativas, policiais, civis e militares, com o 
objetivo de assegurar o pleno exercício de suas 
atribuições, inclusive para efeito de busca e 

apreensão de quaisquer equipamentos, livros e 
demais documentos necessários à instrução do 
processo administrativo tributário; 

XI – Ter a prisão ou detenção decorrente do 
exercício de suas competências prontamente 
comunicada ao seu chefe imediato e ao Secretário 
Municipal de Finanças; 

XII – Obter informações e certidões e requisitar 
as diligências necessárias ao desempenho de suas 
funções. 

CAPÍTULO VI 
DA REMUNERAÇÃO, VANTAGENS E 

GRATIFICAÇÕES 
Art. 11. O valor do vencimento base do cargo de 

Fiscal de Arrecadação Fazendária é equivalente ao 
cargo de Auxiliar de Coordenadoria. 

I – A remuneração mensal do cargo referido no 
caput é constituída do vencimento base acrescido 
das vantagens pessoais e gratificações, sendo-lhes 
aplicadas as disposições desta Lei. 

II – A remuneração do cargo de Fiscal de 
Arrecadação Fazendária fica limitada a 
Remuneração do Secretário Municipal de Finanças. 

Art. 12. Além do vencimento percebido pelos 
servidores de que trata está Lei, será concedida a 
Gratificação de Produtividade. 

I – A Gratificação de Produtividade será devida 
em razão da atividade de tributação e fiscalização 
dos tributos municipais pelos Fiscais de Arrecadação 
Fazendária em exercício. 

§ 1º. Sobre o valor que for arrecadado dos 
contribuintes, posteriormente à emissão de Ordem 
de Serviço que estabelecer a devida fiscalização, 
será devido a titulo de Gratificação de Produtividade 
o percentual de 10% (dez por cento) aos integrantes 
em atividade do cargo que trata esta Lei. 

II – A Produtividade será distribuída da seguinte 
forma: 

50% (cinquenta por cento) da produtividade 
pertencerá ao Fiscal de Arrecadação Fazendária que 
arrecadou; 

50% (cinquenta por cento) da produtividade 
serão divididos igualitariamente entre todos os 
Fiscais de Arrecadação Fazendária que tiverem em 
pleno exercício de suas atividades. 

CAPÍTULO VII 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 
Art. 13. Ficam criadas 15 (quinze) vagas para o 

cargo de Fiscal de Arrecadação Fazendária, previsto 
nesta Lei. 

Art. 14. A chefia da Coordenação de 
Fiscalização Tributária e da Coordenação de 
Receitas Municipal no âmbito da Secretaria Municipal 
de Finanças será privativa dos ocupantes do cargo 
de que trata esta Lei. 

 Art. 15. Participarão do rateio comum da 
Gratificação de Produtividade, prevista na presente 
lei, os Coordenadores de Receita e de Fiscalização 
Tributária. 

Art. 16. Para sua plena execução a presente lei 
poderá ser regulamentada mediante Decreto. 

Art. 17. As despesas decorrentes da execução 
desta lei correrão à conta de dotações orçamentárias 
próprias e observarão as limitações legais. 

Art.18º. Esta Lei entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário. 

Palácio Maximino Porpino da Silva, aos 11 dias 
do mês de dezembro de 2015. 

PAULO SÉRGIO RODRIGUES TITAN 
Prefeito Municipal 

 

E D I T A L 
O CONSELHO MUNICIPAL DE 
ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CASTANHAL 
FAZ SABER A TODOS QUE TOMAREM 
CONHECIMENTO DESTE EDITAL QUE: 

I – Haverá eleição para o Conselho 
do Programa Bolsa-Família para o 
biênio 2016-2018; 

II – A eleição dar-se-á no dia 07 de 
janeiro de 2016, no horário das 8h às 
12h, no Auditório Liane Titan, situado 
na Secretaria Municipal de Assistência 
Social (SEMAS); 

III – Poderão participar da eleição do 
Conselho do Programa Bolsa-Família: 

a) as entidades não-governamentais, 
de âmbito municipal, constituídas 
juridicamente e em regular 
funcionamento; 

b) usuárias e usuários do Programa 
Bolsa-Família com domicílio no 
município de Castanhal. 

IV – Consideram-se entidades não-
governamentais de acordo com a Lei 
Municipal 022/97, aquelas 
representantes dos usuários, 
organizações prestadoras de serviços 
na área da assistência social, 

organizações de trabalhadores do setor 
da assistência social, organizações 
comunitárias de defesa de direitos, 
comunidades tradicionais certificadas e 
movimentos sociais. 

V – Consideram-se usuárias e 
usuários as pessoas que recebem os 
benefícios do Programa BolsaFamília. 

VI – As entidades não-

governamentais que pretenderem 
concorrer ao pleito eleitoral deverão 
ser inscritas no período de 04 a 06 
de janeiro de 2016, na Sede do 
Programa Bolsa-Família, situada na 
Av. Barão do Rio Branco, Nova 
Olinda, no horário das 8h às 12h. 

VII – No ato da inscrição as 
entidades deverão apresentar as 
seguintes documentações em cópias: 

- Ata da Eleição da atual diretoria; 
- Ata de fundação da entidade 

registrada em cartório;  
- CNPJ atualizado;  
- Estatuto;  
- Ata da última reunião. 
VIII – As usuárias e usuários do 

Programa Bolsa-Família que 

pretenderem concorrer ao pleito 
eleitoral deverão ser inscritos no 
horário das 8h às 9h do dia 07 de 
janeiro de 2016, apresentando o 

Cartão do Programa Bolsa-Família, o 
RG (Carteira de Identidade) e um 
comprovante de residência. 

IX – Maiores informações na Sede 
do Programa Bolsa-Família pelos 
telefones: 981509148, 999412852, 
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981919077. Castanhal, 01 de 
dezembro de 2015.  

Luis de Sousa Teixeira  

Presidente do CMPBF 

EXTRATO DE CONTRATO Nº 033/15 
CONVITE Nº 080/2015 

Contratante: Prefeitura Municipal de Castanhal. 

Contratado: J. J. CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA 

- ME. CNPJ Contratado: 15.792.051/0001-70. 

Objeto: Serviços de reforma da quadra de 

esporte do colégio Pedro Coelho no bairro 

Heliolândia, neste Município de Castanhal/Pa. 

Fonte de Recurso: 

06.0606.12.368.0015.1018.4.4.90.51.00.01000. 

Valor Total: R$ 122.446,20 (Cento e vinte e 

dois mil quatrocentos e quarenta e seis reais e 

vinte centavos). Paulo Sérgio Rodrigues Titan. 

EXTRATO DE CONTRATO Nº 035/15 
CONVITE Nº 085/2015 

Contratante: Prefeitura Municipal de 
Castanhal. Contratado: A. R. POLEN 
CONSTRUTORA LTDA - EPP. CNPJ 
Contratado: 20.037.764/0001-69. 
Objeto: Serviços de reforma e reparos 
nas Escolas da Rede Municipal de 

Ensino, deste Município de 
Castanhal/Pa. Fonte de 
Recurso:06.0606.12.361.0015.2017.3.
3.90.39.000.010000 – 
R$390.000,00.023100 – R$ 
425.000,00.06.0606.12.368.0017.1019
.4.4.90.51.00.010000 – 
R$250.000,00.024700 – R$350.000,00. 
Valor Total: R$ 75.638,30 (Setenta e 
cinco mil seiscentos e trinta e oito reais 
e trinta centavos). Paulo Sérgio Rodrigues 

Titan. 

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E 
ADJUDICAÇÃO 

Por este termo homologo e adjudico a Licitação na 
modalidade Convite nº 080/2015, cujo processo foi 
vencedora a Firma J. J. CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA 
- ME. Conforme Parecer constante em Ata da 
Comissão Permanente de Licitação, designada pela 
Portaria nº 3.194/14, de 19 de Dezembro de 2014. 
Castanhal (Pa), 11 de Dezembro de 2015. 
PAULO SÉRGIO RODRIGUES TITAN 
PREFEITO MUNICIPAL 

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E 
ADJUDICAÇÃO 

Por este termo homologo e adjudico a Licitação na 
modalidade Convite nº 085/2015, cujo processo foi 
vencedora a Firma A. R. POLEN CONSTRUTORA 
LTDA - EPP. Conforme Parecer constante em Ata da 
Comissão Permanente de Licitação, designada pela 
Portaria nº 3.194/14, de 19 de Dezembro de 2014. 
Castanhal (Pa), 11 de Dezembro de 2015. 
PAULO SÉRGIO RODRIGUES TITAN 
PREFEITO MUNICIPAL 

EXTRATO DE CONTRATO Nº 020/15 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 053/2015 

Nº Processo: 2015/8/7691. Contratante: Prefeitura 
Municipal de Castanhal. Contratado: PÚBLICABR 
CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA - ME. CNPJ 
Contratado: 95.867.065.0001/45. Objeto: 
Contratação de pessoa jurídica para a prestação de 
serviços especializados de consultoria e assessoria 
administrativa, neste município de Castanhal/Pa, 

conforme especificações contidas no edital de 
Pregão Presencial SRP nº 053/2015.  Vigência: 
14/12/2015 a 14/12/2016. Valor Total: 19% do valor 
arrecadado. Paulo Sérgio Rodrigues Titan. 

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE 
PREÇOS 

Ata De Registro De Preços Nº 038/2015 
- Pregão Presencial SRP nº 053/2015. 
Valor Total: 19% do valor arrecadado. 
Vigência: 12 meses, a contar da 
publicação no Diário Oficial do 
Município. Objeto: Prestação de 
serviços especializados de consultoria e 
assessoria administrativa, neste 
município de Castanhal/Pa, para 
atendimento por um período de 12 
(doze) meses, nas condições 

estabelecidas no instrumento 
convocatório. Contratado: PUBLICABR 
CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA - 
ME. A ata está disponível na Secretaria 
de Suprimento e Licitação. 
Informações: telefone (91) 3721-1445 
ou (91) 3721-1990. 

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 
Pregão Presencial SRP Nº 053/2015 

O Prefeito Municipal de Castanhal, 
estado do Pará, no uso de suas 
atribuições legais, nos termos do inciso 
XXII do artigo 4º da Lei nº 10.520/02, 
da Lei nº. 8.666/93 e demais 
disposições que regulam a matéria, 
bem como as atas de realização 
exaradas pela Comissão de Licitação e 
tendo em vista a realização de processo 
licitatório na modalidade Pregão 
Presencial através do Sistema de 
Registro de Preços n.º 053/2015-PMC, 
destinado à contratação de empresa 
especializada para a prestação de 
serviços especializados de consultoria e 
assessoria administrativa do Município 
de Castanhal-Para, por um período de 
12(doze) meses resolve HOMOLOGAR: a 
licitante PUBLICAR BR CONSULTORIA 
E ASSESSORIA LTDA - ME  
Castanhal (PA),14 de dezembro  de 

2015. 

PAULO SÉRGIO RODRIGUES TITAN 
PREFEITO MUNICIPAL 

 

 
 
 
 

SESMA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE 

CASTANHAL 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE. 

RESOLUÇÃO Nº. 11/15 
Castanhal, 29 de outubro de 2015.  

CONSIDERANDO AS ATRIBUIÇÕES 
DELIBERADAS DO CONSELHO 
MUNICIPAL DE SAÚDE DE CASTANHAL, 
CONFORME LEI Nº. 006/03 E LEI 
DELEGADA DE Nº. 001/99 DE 13/07/99. 

Considerado a aprovação em Reunião Ordinária 
de 29 de outubro de 2015. 

RESOLVE: 
Aprovar por unanimidade a remoção do servidor 

Jorge Santos da Silva, do Centro de Saúde de 
Castanhal, para o 3º Centro Regional de Saúde 

Castanhal, Plenário do Conselho Municipal de 
Saúde em 29/10/2015.  

Luís Carlos Fernandes Pereira 

Presidente do Conselho Municipal de Saúde 

SESMA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE 

RESOLUÇÃO Nº. 12/2015 
Castanhal, 29 de outubro de 2015.  

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

Considerado a aprovação em Reunião Ordinária 
de 29 de outubro de 2015. 

RESOLVE: 
Aprovar por unanimidade a 

revogação da Resolução de Nº 20/2011, 
que Aprovar por unanimidade diária 
baseada no valor do salário de auxiliar 
de Coordenação, para os conselheiros 
que precisarem representar o conselho 
fora do município e do Estado, o valor 
da diária a ser pago será no valor de 
R$35,00, para dentro do Estado e 
R$155,00, para fora do Estado. Tendo 
reajuste de acordo com o salário.   

Castanhal, Plenário do Conselho 
Municipal de Saúde em 29/10/2015. 

Luís Carlos Fernandes Pereira 
Presidente do Conselho Municipal de 

Saúde 

CONSELHO MUNICIPAL DE 
SAÚDE DE CASTANHAL 

ATA Nº 18/2015 (Reunião 
Ordinária) 

No dia vinte e nove do mês de outubro 
do ano de dois mil e quinze no 
Auditório do 3ª Centro Regional de 

Saúde de Castanhal, Situado na Rua 
Major Wilson - Bairro do Cristo, nesta 
cidade de Castanhal, realizou-se a 

reunião ordinária do Conselho 
Municipal de Saúde, que contou com a 
presença do Senhor Luís Carlos 
Fernandes Pereira Presidente do 
conselho e representante de usuário, 
Rosane Ferreira Albuquerque de 
Araújo, Vice Presidente do Conselho e 
representante de Trabalhador de 
Saúde; Cleosmar Natividade Cruz, 
primeira secretária do Conselho e 
representante de Usuário; Etevaldo 
José Modesto Paixão, segundo 
secretário do Conselho e representante 
de Gestor Estadual. Dos membros 
Titular: Usuários: Francisco Silvino da 
Conceição Batista (Associação 
Beneficente Recreativa Casa da Sopa); 
Normancélio Vidal de Santana 
(Associação dos Transplantados e 
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Renais Crônicos de Castanhal); 
Expedito Guimarães Brito (Associação 
dos Agentes de Trânsito de Castanhal); 
Heloisa Helena Pinto Nobre (Associação 
dos Moradores do Bairro da Betânia). 
Trabalhadores de Saúde: Antonio 
Claudio da Silva Sousa (SIND/SAÚDE); 
Gestor/Prestador: Fabricia Blaser 
(Hospital Francisco Magalhães); 
Membros Suplentes: Gestor/Prestador: 
Pedro Paulo Ferreira do Nascimento (3ª 
Regional de Saúde); Danielle Lima 
Cavalcante (Hospital Francisco 
Magalhães); Socorro de Fátima Arruda 
(Medical). Trabalhador de Saúde: 
Antonia Célia de Souza (SIND/SAÚDE); 
Maria Jaqueline Tabosa do Nascimento 
(Trabalhador de Saúde); Damiana Maia 

da Silva (SIND/SAÚDE). Usuário: José 

Clebton de Souza Aguiar (Associação 
dos Transplantados e Renais Crônicos 
de Castanhal); Graciete de Souza Silva 
(Associação de Veteranos do Cruzeiro); 
Rubvan dos Santos Silva (Associação 
de Cabos e Soldados da Policia Militar e 
Corpo de Bombeiros); dos 
Participantes: Laila Cristina M. dos 
Santos (FICAT); Jacilene da Cruz 
Oliveira ( FICAT); Vanessa Maria Farias 
Lira (FICAT); Vivian Karla Azevêdo 
Gomes (FICAT); Marcos Lá Roques 
Filho (FICAT); Maria  Lilian Perote de 
Marcedo (Coordenadora da Vigilância 
em Saúde) da Secretária Executiva do 
Conselho: Terezinha da Silva Dantas 
Barros. A reunião teve como pauta: 
Leitura da Ata de número 15, 16 e 17 
/2015. Informe: Aquisição de material 
via doação da secretaria municipal de 
Saúde ao conselho; Semana de 
Prevenção de Acidente de Moto; 
Capacitação em CAP’S e Atenção 
Básica.   Assunto: Regimento Interno 
do Comitê de Investigação de Óbitos. 
Transferência do Servidor Jorge Silva. 
Apresentação de Relatórios da 

Comissão de Fiscalização, Controle e 
Avaliação e o que ocorrer. Às catorze 
horas e trinta e dois minutos o 

Presidente do Conselho iniciou a 
reunião dando as boas vindas aos 
presentes e agradeceu ao Diretor da 
Regional por ter cedido o local para 
reunião. Em seguida convidou o 
enfermeiro e Professor da FICAT, 
Márcio para se apresentar a apresentar 
seus alunos presentes na reunião. O 
Professor se pronunciou dizendo que é 
professor da disciplina gestão; disse 
que é uma disciplina que exige, que o 
aluno tenha conhecimentos de como 
funciona a gestão municipal, por isso já 
esteve na Secretária de Saúde em 
alguns setores mostrando como 
funciona e hoje está trazendo os alunos 
na reunião do conselho para que os 
mesmos tenham conhecimentos de 
como funciona, já que a menos de seis 
meses os mesmos estarão como 
profissional inserido na Saúde. Logo 
após passou para a leitura da ata de 

número quinze (15) de dois mil e quinze 
(2015). O Conselheiro Pedro Paulo fez a 
leitura da ata, após a leitura foi feita a 
correção na fala do Conselheiro 
Etevaldo José com respeito ao recurso 
que o Estado repassa para dar apoio às 
conferências Municipais de Saúde e 
não o valor do recurso do conselho. 
Após as correções o Presidente do 
Conselho colocou em votação. O 
Plenário votou e ficou aprovado por 
unanimidade. Em seguida o 
Conselheiro Pedro Paulo fez leitura da 
ata de número dezesseis (16). Após a 
leitura, a conselheira Maria Helena 
pediu que fizesse correção na sua fala, 
onde diz que o Conselho precisa fazer a 
programação Orçamentária em 

consonância com o Plano anual. Após a 

correção o presidente do Conselho 
colocou em votação. O plenário votou e 
ficou aprovado por unanimidade. Em 
seguida passou para a leitura da ata de 
número dezessete (17), o conselheiro 
Pedro Paulo fez a leitura. Após leitura o 
presidente do conselho perguntou se 
alguém queria fazer correção, não 
tendo colocou em votação. O Plenário 
votou e ficou aprovado por 
unanimidade. Em seguida a 
conselheira Cleosmar falou que houve 
uma troca dos membros das comissões: 
a Conselheira Heloisa Helena Pinto 
Nobre que faz parte da Comissão de 
Fiscalização, controle e Avaliação, 
passará a fazer parte da Comissão 
Permanente de Educação em Saúde e a 
Conselheira Edna Maria da Silva e 
Silva que fazia parte da referida 
comissão irá fazer parte da comissão de 
Fiscalização, gostaria que o conselho 
tivesse conhecimento, feito o 
esclarecimento colocou em votação a 
troca de membros das Comissões de 
Fiscalização, controle e avaliação e 
Comissão Permanente de Educação em 

Saúde, o Plenário votou e ficou 
aprovado por unanimidade. Em 
seguida o houve uma mudança na 

pauta, foi antecipado o assunto: 
Regimento interno de Criação do 
Comitê de Óbitos não identificados, por 
conta de outro compromisso que a 
coordenadora teria. Com o 
consentimento do plenário o Presidente 
do conselho convidou a senhora Lilian 
Perote para expor o assunto. A referida 
fez apresentação do assunto. Falou que 
o papel da Comissão do Comitê é 
analisar a situação para corrigir o 
problema, explicou que o comitê não 
tem o poder de punir, disse que tem 
situações que precisa manter sigilo. A 
Comissão servirá para investigar o 
problema, já o comitê irá diante da 
situação tentará resolver o problema. 
Explicou que o regimento deveria ter 
passado antes pelo conselho, não foi 
possível, e como a comissão tinha 
presa em iniciar o trabalho, a mesma já 
reuniu a já fez estudo do regimento, e 

já iniciaram os trabalhos. Falou que o 
comitê precisa trabalhar em parceria 
com o conselho, uma vez que o 
conselho é órgão fiscalizador. Informou 
que o Comitê irá se reunir de dois (2) 
em dois (2) meses e 
extraordinariamente quantas vezes 
forem necessários, a próxima reunião 
será no dia dez de dezembro às treze 
horas no auditório do Centro de Saúde 
de Castanhal. Disse que na primeira 
reunião do próximo ano será entregue o 
cronograma das reuniões. Pediu que o 
conselho indicasse um representante 
que tenha conhecimento na área da 
Saúde. Falou que o Comitê é composto 
por membros natos, na primeira 
reunião ficou decidido que o presidente 

do comitê seria a Coordenação da 

Atenção Básica.  Ressaltou que o papel 
da comissão é investigar a causa do 
óbito não identificado, disse que até 
agora a maior causa de óbito materno 
foi por causa de problema no período 
da gravidez. Após os esclarecimentos 
fez a leitura do regimento Interno. Após 
a leitura falou que o conselho não 
precisa aprovar é somente para ter 
conhecimento. Falou que já 
encaminhou cópia do regimento para o 
Conselho e Secretaria de Saúde. E que 
após a ciência do Conselho o 
Regimento será encaminhado para a 
Prefeitura para o decreto. Após a 
apresentação do assunto voltou para o 
informe: Aquisição de material via 
doação da secretaria de saúde ao 
Conselho. O Presidente do Conselho 
falou que solicitou para a secretaria de 
saúde alguns materiais que o conselho 
estava necessitando, como: Copiadora, 
telefone etc. e a secretaria comprou e 
está a disposição do conselho . O 
Conselheiro Expedito pediu que no 
grupo do conselho fosse discutido 
somente assunto referente a Saúde. O 

Conselheiro Pedro Paulo falou que o 
objetivo do grupo é informar sobre a 
saúde, porém há conselheiros que não 

entende e não se pode excluir 
conselheiros do grupo. Logo após o 
Conselheiro Expedito informou que 
acontecerá em castanhal a semana de 
prevenção de acidentes. Disse que há 
movimentos junto com a Associação 
dos Agentes de Trânsito, Associação de 
Moto taxista e outros Órgãos que estão 
promovendo a semana de prevenção de 
acidentes, gostaria do apoio do 
Conselho.  Em seguida a Conselheira 
Cleosmar fez leitura do Ofício em que 
convida o Conselho para participar da 
semana de Prevenção de acidentes. 
Após o informe o conselheiro Pedro 
Paulo informou que haverá capacitação 
do CAP’S com a Atenção Básica, e 
quem irá Ministrar serão os técnicos 
que ministraram a capacitação em 
Recife. Após os informes passou para o 
assunto: Transferência do Servidor 
Jorge Silva. A conselheira Cleosmar 
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falou que gostaria de parabenizar a 
Comissão de Fiscalização pelo trabalho 
excelente que realizaram, disse que 
ficaram o dia inteiro na sala do 
conselho, onde reuniu com o servidor 
Jorge Silva, que solicita ao Conselho 
sua remoção do Centro de Saúde de 
Castanhal para a 3ª Regional de Saúde. 
O Conselheiro Etevaldo, membro da 
Comissão explicou ao plenário que o 
servidor é lotado pelo Ministério da 
Saúde e cedido ao município, onde 
exerce sua função como laboratorista 
no setor de Endemias. Falou que o 
servidor está pedido sua remoção para 
a 3ª Regional de Saúde, por conta do 
horário de trabalho que não é 
compatível com o seu, uma vez que 

quer exercer outra função. Falou que a 

Comissão reuniu com o servidor 
preocupado com a questão do 
município ficar descoberto, porém não 
esse medo foi descartado, uma vez que 
a comissão reunião com os 
coordenadores do servidor e os mesmos 
falaram que hoje o município 
disponibiliza de três técnicos que já 
estão realizando o trabalho do referido 
servidor. Depois da apresentação do 
relatório de transferência do servidor o 
Presidente do Conselho perguntou se 
algum membro do conselho era contra 
a remoção do servidor Jorge Silva do 
setor de endemias para o 3ª Centro 
Regional de Saúde. Não tendo 
nenhuma discordância colocou em 
votação e foi aprovado por 
unanimidade. Em seguida passou para 
o relatório da Ouvidoria municipal. A 
Conselheira Cleosmar falou que a 
Comissão reuniu com a responsável 
pela ouvidoria onde prepararam um 
relatório com seus relatos. O 
Conselheiro Etevaldo falou que a 
mesma é muito preocupada, realiza um 
trabalho muito bom, porém reclamou 

que a demanda do Ministério Público é 
muito grande, o mesmo manda a 
documentação e quer logo respostas. 

Disse que a responsável pela ainda 
encontra muita dificuldades com 
pacientes criança que precisam realizar 
exames de tomografia e ressonâncias 
por conta que a criança precisa ficar 
internada para Cedar e precisa ser 
encaminhada para Belém, uma vez que 
Castanhal não disponibiliza desse 
atendimento. A Conselheira Rosane 
falou que no município não tem 
Neurologista pediatra, pois uma 
criança precisou e não conseguiu 
atendimento, foi encaminhada para 
Belém. Maria Helena disse que no 
município não tem Neurologista 
pediatra, porém tem um neurologista 
que tem uma especialidade no 
atendimento com criança, a demanda é 
grande, só precisa esperar um pouco, 
inclusive está atendendo os autistas.  A 
Conselheira Cleosmar falou que com 
respeito aos Autistas o médico está 

atendendo todos. O Conselheiro Pedro 
Paulo falou que ver isso como um 
retrocesso, uma vez que antes o CAP’S 
atendia o paciente podia encaminhar 
para Belém, hoje não. O Paciente só é 
encaminhado se estiver tendo 
convulsão. O Conselheiro Antônio 
Claudio, perguntou qual a dificuldade 
em contratar esse profissional. Maria 
Helena falou que a dificuldade é com o 
profissional, uma vez que existem 
muitos poucos e os que tem não 
querem atender em municípios. A 
conselheira Cleosmar falou que no 
estado do Pará, só existe três 
Neurologistas Pediatra. O Conselheiro 
Etevaldo, falou que tempos atrás a 
Associação dos Autistas de Castanhal 

fizeram uma solicitação ao estado 

pedindo esse profissional, como Diretor 
da Regional, fez a solicitação e foi até a 
Secretária de Saúde do Estado e não 
conseguiu por conta que a secretária de 
Saúde de Castanhal, na época Fátima 
Sales, falou que tinha esse profissional 
na rede. O Conselheiro Silvino falou 
que o conselho precisa fazer uma 
cobrança formalizando ofício 
questionando a respeito desse 
profissional. A Conselheira Maria 
Helena sugeriu ao Diretor da Regional 
que juntos fizessem uma nova 
solicitação tentando conseguir o 
profissional. Logo após passou para o 
assunto: Relatório dos coordenadores 
das cinco unidades de Saúde, que 
pararam o atendimento no período da 
tarde. Em seguida a Conselheira 
Cleosmar fez a leitura do relatório, 
disse que só compareceram dois 
Coordenadores e no dia anterior 
compareceu mais um, e dois 
coordenadores não compareceram. O 
Conselheiro Silvino falou que o 
conselho precisa fazer documentação e 
encaminhar para secretaria de saúde a 

respeito do fechamento de Unidade de 
Saúde no período da tarde. Cleosmar 
falou que um dois coordenadores se 

justificou dizendo não ter vindo da 
reunião por conta de ser ameaçado de 
morte. Silvino falou que não justifica 
fechar a unidade por conta de assalto, 
falou que precisa ser cobrado da 
secretaria de saúde. O usuário que 
procura a unidade de Saúde no período 
da tarde e não consegue vai para a UPA 
ou Hospital Municipal e com isso será 
prejuízo para o usuário que precisa 
pegar ônibus para o Hospital Municipal 
ou UPA. Maria Helena falou que iria 
repassar para a secretária de Saúde o 
assunto discutido. A conselheira 
Rosane pediu que o Conselho 
solicitasse da Atenção Básica 
explicação a respeito do PMAC, quais 
as Unidades que aderiram o programa, 
uma vez que foi passado via email 
muito vago. O Presidente do Conselho 
falou que a comissão precisa está 
sentando e revendo essas questões. A 

Conselheira Graciete falou que a 
comissão sentou com os coordenadores 
das cinco unidades para ouvir, porém 
agora irá se reunir com a coordenação 
da Atenção Básica para discutir o 
assunto. Em seguida passou para o 
assunto: relatório da reforma do Centro 
de Saúde de Castanhal. A Conselheira 
Cleosmar falou que houve uma 
fiscalização do Bombeiro juntamente 
com a engenheira da secretária de 
planejamento, Conselho de Saúde e o 
secretário de planejamento no qual foi 
feito relatório e encaminhado ao 
Ministério Público. Três dias depois 
houve nova vistoria no prédio e dessa 
vez foi o próprio Ministério Público que 
realizou a vistoria. O Presidente do 

Conselho falou que o encaminhou 

documentos a secretária de 
planejamento, solicitando a planilha da 
reforma do referido centro, porém até o 
momento não obteve respostas. Logo 
após passou para o que ocorrer: A 
Conselheira Cleosmar falou a respeito 
da resolução de número vinte (20) de 
dois mil e onze que aprovou o valor da 
diária aos conselheiros que precisarem 
representar o conselho dentro ou fora 
do estado. Falou que o valor da diária 
seria baseado no salário do auxiliar de 
coordenação e desde o ano que foi 
aprovado a resolução não teve reajuste, 
o valor para dentro do Estado seria de 
trinta e cinco (R$ 35,00) reais, e para 
fora do Estado seria de cento e 
cinquenta (R$150,00) valor que está 
ultrapassado. Explicou que para 
solucionar o problema o conselho 
precisaria revogar a resolução e criar 
uma nova, com um valor compatível 
com a do mercado. Feito os 
esclarecimentos do assunto, o 
presidente do conselho colocou em 
votação a revogação da resolução de 
número vinte do ano de dois mil e onze, 

o plenário votou e ficou aprovado por 
unanimidade. Em seguida a 
conselheira Cleosmar sugeriu que a 

Comissão de Prestação de contas se 
reunisse para criar uma nova 
resolução, com os valores atualizados. 
O Plenário concordou e a reunião ficou 
marcada para o dia três de novembro 
as catorze horas na sala do conselho. 
Ainda no que ocorrer o conselheiro 
Normancélio falou que esteve 
participando da análise nas contas da 
Associação da Eco terapia, disse que há 
quatro meses a Associação não realiza 
atendimento SUS, e gostaria que a 
comissão de análise da Prestação de 
conta do Conselho realizasse  
fiscalização nos documentos. Nada 
mais a ser abordado às dezessete horas 
encerrou se a reunião Ordinária do 
Conselho Municipal de Saúde de 
Castanhal, que lavrando se a presente 
ata e após a sua leitura e aprovação 
será assinada pelos membros do 
Conselho. 


