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Primeiro Termo Aditivo ao contrato 
administrativo nº 01/14 ,celebrado 
entre Instituto de Previdência do 
Município de Castanhal e a empresa 
Governançabrasil S/A Tecnologia e 
Gestão em Serviços. 
Através do presente, instituto de previdência do 
município de castanhal, inscrita no CNPJ sob o nº. 
34.823.005/0001-36, com sede na rua Trav. Floriano 
Peixoto, nº 1977 na cidade de castanhal, estado do 
Pará doravante denominada contratante, neste ato 
representado pelo Sr. Jorge Salles, brasileiro, 
casado, inscrito no cadastro de pessoa físicas sob o 
nº 082.311.842-87, residente e domiciliado na cidade 
de castanhal, Av.’ Magalhães Barata, s/n, e de outro 
lado a empresa Governançabrasil S/A tecnologia e 
gestão em serviços, pessoa jurídica de direito 
privado, inscrita no CNPJ sob o nº. 00.165.960/0001-
01, com sede na rua Ricardo Paulino Mães, 585 sala 
12 e 13, na cidade de ilhota, estado de santa 
Catarina, neste ato representado pelo Sr. Tomaz 
Aquino Rodrigues de Freitas, brasileiro, diretor 
regional, residente e domiciliado na rod. Mario 
Covas, conj. Green Garden, nº 1426, casa 40. CEP: 
67013-185, na cidade de Ananindeua doravante 
denominada contratada, resolvem, de comum 
acordo, aditar o contrato de 2015.12.27.0002.   

Cláusula Primeira: O presente 
aditivo tem por objetivo a prorrogação 
do prazo contratual por mais (12) 
meses, (02/01/2016 até 31/12/2016), 

contados a partir da assinatura dessa 
avenca. 

Cláusula Segunda: A partir do mês 
de Janeiro do ano de 2016 o valor da 
remuneração, passa a ser de R$ 998,75 
(Novecentos e noventa e oito reais e 
setenta e cinco centavos). 

Cláusula Terceira: O reajuste de 
preços será feito de acordo com a 
Legislação em vigor, tomando-se por 
base a variação do IGP-M. Extinta ou 
modificada a Legislação, a frequência 

de reajuste será aquela prevista na 
nova Lei, com periodicidade mínima. 
Sendo a Lei omissa, também adotar-se-
á a menor periodicidade possível. 

Cláusula Quarta: A prestação dos 
serviços de atualização dos softwares 
se dará nas seguintes modalidades: 

Corretiva, que visa corrigir erros e 
defeitos de funcionamento do software, 
podendo a critério da empresa 
contratada, limitar-se à substituição da 
cópia com falhas por uma cópia 
corrigida, não incluindo nestas ações 
que se tornem necessárias por uso 
incorreto ou não autorizado, 

vandalismo, sinistros ou apropriações 
indébitas; 

Adaptativa, que visa adaptações 
legais para adequar o Software a 
alterações da Legislação, desde que não 
impliquem em desenvolvimento de 
novos relatórios/telas, novas funções 

ou rotinas ou ainda, alterações na 
arquitetura do software; 

Evolutiva, que visa garantir a 
atualização do Software, através da 
adição de novas funcionalidades aos 
sistemas ora contratados e que não 
constam no momento atual, isto é, 
funcionalidades não previstas nas 
especificações técnicas do instrumento 
convocatório, ou da proposta 
apresentada pela Contratada, ou ainda 
inexistente no momento do 
recebimento do Software, sempre 
obedecendo aos critérios da 
metodologia de desenvolvimento da 
Contratada; 

Para cumprimento dos itens 
supramencionados, a Contratante 

deverá comunicar a contratada a 

alteração desejada, encaminhando as 
definições pertinentes e/ou se for o 
caso, o diploma legal anterior e o novo 
referente às legislações federal, 
estadual e municipal modificada, 
informando ainda a data de sua 
publicação, local e inicio de sua 
vigência. A contratada de posse dessas 
informações fará uma análise técnica e 
apresentará uma estimativa de esforço 
e prazo para a entrega da versão do 
software adequada à alteração, sempre 
respeitando a sua metodologia de 
desenvolvimento. A concretização das 
mudanças ocorrerá somente após a 
aprovação de orçamento prévio 
entregue pela Contratante com o aceite 
das condições de implantação e 
pagamento pela contratada. 

Cláusula Quinta: As demais 
cláusulas e condições estabelecidas no 
contrato original, do qual este Termo 
Aditivo fica fazendo parte integrante, 
permanecem inalteradas. 

E, por estarem assim acordados, 
assinam as partes o presente termo 
aditivo em 02 (duas) vias de igual teor e 

forma, na presença das testemunhas 
abaixo. 

Castanhal (PA), 29 de Dezembro de 2015. 
Instituto de Previdência do Município de Castanhal 

Jorge Sales 

Presidente 
GovernançaBrasil S/A Tecnologia e Gestão em 

Serviços 

Tomaz Aquino Rodrigues de Freitas 

Diretor Regional. 

Segundo Termo Aditivo ao contrato 
administrativo nº 01/14 ,celebrado 
entre Instituto de Previdência do 
Município de Castanhal e a empresa 
Governançabrasil S/A Tecnologia e 
Gestão em Serviços. 

Através do presente, Instituto de Previdência do 
Município de Castanhal, inscrita no CNPJ sob o nº. 
34.823.005/0001-36, com sede na Rua Trav. Floriano 
Peixoto, nº 1977 na cidade de Castanhal, estado do 
Pará doravante denominada CONTRATANTE, neste 
ato representado pelo Sr. Jorge Salles, brasileiro, 

casado, inscrito no Cadastro de Pessoa Físicas sob 
o nº 082.311.842-87, residente e domiciliado na 
cidade de Castanhal, Av.’ Magalhães Barata, s/n, e 
de outro lado a empresa GOVERNANÇABRASIL S/A 
TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS, Pessoa 
Jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ sob o 
nº. 00.165.960/0001-01, com sede na Rua Ricardo 
Paulino Maes, 585 Sala 12 e 13, na cidade de Ilhota, 
Estado de Santa Catarina, neste ato representado 
pelo Sr. Tomaz Aquino Rodrigues de Freitas, 
brasileiro, diretor regional, residente e domiciliado na 
Rod. Mario Covas, Conj. Green Garden, nº 1426, 
casa 40. Cep: 67013-185, na cidade de Ananindeua 
doravante denominada CONTRATADA, resolvem, de 
comum acordo, aditar o CONTRATO DE 
2014.12.27.0002.   
Cláusula Primeira: O presente aditivo 
tem por objetivo a prorrogação do prazo 

contratual por mais (12) meses, 
(02/01/2016 até 31/12/2016), 
contados a partir da assinatura dessa 
avenca. 
Cláusula Segunda: A partir do mês de 
Janeiro do ano de 2016 o valor da 
remuneração, passa a ser de R$ 808,98 
(Oitocentos e oito reais e noventa e oito 
centavos). 
Cláusula Terceira: O reajuste de 
preços será feito de acordo com a 
Legislação em vigor, tomando-se por 
base a variação do IGP-M. Extinta ou 
modificada a Legislação, a frequência 
de reajuste será aquela prevista na 
nova Lei, com periodicidade mínima. 
Sendo a Lei omissa, também adotar-se-
á a menor periodicidade possível. 

Cláusula Quarta: A prestação dos 
serviços de atualização dos softwares 
se dará nas seguintes modalidades: 
Corretiva, que visa corrigir erros e 
defeitos de funcionamento do software, 
podendo a critério da empresa 
contratada, limitar-se à substituição da 
cópia com falhas por uma cópia 
corrigida, não incluindo nestas ações 
que se tornem necessárias por uso 
incorreto ou não autorizado, 
vandalismo, sinistros ou apropriações 
indébitas; 

Adaptativa, que visa adaptações legais 
para adequar o Software a alterações 
da Legislação, desde que não 
impliquem em desenvolvimento de 
novos relatórios/telas, novas funções 
ou rotinas ou ainda, alterações na 
arquitetura do software; 
Evolutiva, que visa garantir a 
atualização do Software, através da 
adição de novas funcionalidades aos 
sistemas ora contratados e que não 
constam no momento atual, isto é, 
funcionalidades não previstas nas 
especificações técnicas do instrumento 

convocatório, ou da proposta 
apresentada pela Contratada, ou ainda 
inexistente no momento do 
recebimento do Software, sempre 
obedecendo aos critérios da 
metodologia de desenvolvimento da 
Contratada; 
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Para cumprimento dos itens 
supramencionados, a Contratante 
deverá comunicar a contratada a 
alteração desejada, encaminhando as 
definições pertinentes e/ou se for o 
caso, o diploma legal anterior e o novo 
referente às legislações federal, 
estadual e municipal modificada, 
informando ainda a data de sua 
publicação, local e inicio de sua 
vigência. A contratada de posse dessas 
informações fará uma análise técnica e 
apresentará uma estimativa de esforço 
e prazo para a entrega da versão do 
software adequada à alteração, sempre 
respeitando a sua metodologia de 
desenvolvimento. A concretização das 
mudanças ocorrerá somente após a 

aprovação de orçamento prévio 

entregue pela Contratante com o aceite 
das condições de implantação e 
pagamento pela contratada. 
Cláusula Quinta: As demais cláusulas 
e condições estabelecidas no contrato 
original, do qual este Termo Aditivo fica 
fazendo parte integrante, permanecem 
inalteradas. 
E, por estarem assim acordados, 
assinam as partes o presente termo 
aditivo em 02 (duas) vias de igual teor e 
forma, na presença das testemunhas 
abaixo. 
Castanhal (PA), 29 de Dezembro de 
2015. 

Instituto de Previdência do Município de Castanhal 

Jorge Sales 

Presidente 
GovernançaBrasil S/A Tecnologia e Gestão em 

Serviços 

Tomaz Aquino Rodrigues de Freitas 

Diretor Regional 

Segundo Termo Aditivo ao contrato 
administrativo nº 01/14 ,celebrado 
entre Instituto de Previdência do 
Município de Castanhal e a empresa 
Governançabrasil S/A Tecnologia e 
Gestão em Serviços. 
Através do presente, Instituto de Previdência do 
Município de Castanhal, inscrita no CNPJ sob o nº. 
34.823.005/0001-36, com sede na Rua Trav. Floriano 
Peixoto, nº 1977 na cidade de Castanhal, estado do 
Pará doravante denominada CONTRATANTE, neste 
ato representado pelo Sr. Jorge Salles, brasileiro, 
casado, inscrito no Cadastro de Pessoa Físicas sob 
o nº 082.311.842-87, residente e domiciliado na 
cidade de Castanhal, Av.’ Magalhães Barata, s/n, e 
de outro lado a empresa GOVERNANÇABRASIL S/A 
TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS, Pessoa 
Jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ sob o 
nº. 00.165.960/0001-01, com sede na Rua Ricardo 
Paulino Maes, 585 Sala 12 e 13, na cidade de Ilhota, 
Estado de Santa Catarina, neste ato representado 
pelo Sr. Tomaz Aquino Rodrigues de Freitas, 
brasileiro, diretor regional, residente e domiciliado na 
Rod. Mario Covas, Conj. Green Garden, nº 1426, 
casa 40. Cep: 67013-185, na cidade de Ananindeua 
doravante denominada CONTRATADA, resolvem, de 
comum acordo, aditar o CONTRATO DE 
2014.12.27.0003.   

Cláusula Primeira: O presente aditivo 
tem por objetivo a prorrogação do prazo 
contratual por mais (12) meses, 
(02/01/2016 até 31/12/2016), 
contados a partir da assinatura dessa 
avenca. 
Cláusula Segunda: A partir do mês de 
Janeiro do ano de 2016 o valor da 
remuneração, passa a ser de R$ 
1.498,41 (Um mil, quatrocentos e 
noventa e oito reais e quarenta e um 
centavos). 
Cláusula Terceira: O reajuste de 
preços será feito de acordo com a 
Legislação em vigor, tomando-se por 
base a variação do IGP-M. Extinta ou 
modificada a Legislação, a frequência 
de reajuste será aquela prevista na 

nova Lei, com periodicidade mínima. 

Sendo a Lei omissa, também adotar-se-
á a menor periodicidade possível. 
Cláusula Quarta: A prestação dos 
serviços de atualização dos softwares 
se dará nas seguintes modalidades: 
Corretiva, que visa corrigir erros e 
defeitos de funcionamento do software, 
podendo a critério da empresa 
contratada, limitar-se à substituição da 
cópia com falhas por uma cópia 
corrigida, não incluindo nestas ações 
que se tornem necessárias por uso 
incorreto ou não autorizado, 
vandalismo, sinistros ou apropriações 
indébitas; 
Adaptativa, que visa adaptações legais 
para adequar o Software a alterações 
da Legislação, desde que não 
impliquem em desenvolvimento de 
novos relatórios/telas, novas funções 
ou rotinas ou ainda, alterações na 
arquitetura do software; 
Evolutiva, que visa garantir a 
atualização do Software, através da 
adição de novas funcionalidades aos 
sistemas ora contratados e que não 
constam no momento atual, isto é, 

funcionalidades não previstas nas 
especificações técnicas do instrumento 
convocatório, ou da proposta 

apresentada pela Contratada, ou ainda 
inexistente no momento do 
recebimento do Software, sempre 
obedecendo aos critérios da 
metodologia de desenvolvimento da 
Contratada; 
Para cumprimento dos itens 
supramencionados, a Contratante 
deverá comunicar a contratada a 
alteração desejada, encaminhando as 
definições pertinentes e/ou se for o 
caso, o diploma legal anterior e o novo 
referente às legislações federal, 
estadual e municipal modificada, 
informando ainda a data de sua 
publicação, local e inicio de sua 
vigência. A contratada de posse dessas 
informações fará uma análise técnica e 
apresentará uma estimativa de esforço 
e prazo para a entrega da versão do 
software adequada à alteração, sempre 
respeitando a sua metodologia de 

desenvolvimento. A concretização das 
mudanças ocorrerá somente após a 
aprovação de orçamento prévio 
entregue pela Contratante com o aceite 
das condições de implantação e 
pagamento pela contratada. 
Cláusula Quinta: As demais cláusulas 
e condições estabelecidas no contrato 
original, do qual este Termo Aditivo fica 
fazendo parte integrante, permanecem 
inalteradas. 
E, por estarem assim acordados, 
assinam as partes o presente termo 
aditivo em 02 (duas) vias de igual teor e 
forma, na presença das testemunhas 
abaixo. 
Castanhal (PA), 29 de Dezembro de 
2015. 

Instituto de Previdência do Município de Castanhal 

Jorge Sales 

Presidente 
GovernançaBrasil S/A Tecnologia e Gestão em 

Serviços 

Tomaz Aquino Rodrigues de Freitas 

Diretor Regional 

Lei Municipal 003/92 de 10/02/92 

 

EDITAL Nº 03/2015, DE 17/12/15. 
PROCEDIMENTOS E CRITÉRIOS PARA 
SELEÇÃO DE PROJETOS A SEREM 
FINANCIADOS COM RECURSOS DO 
CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS 
DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – 
CMDCA/CASTANHAL – PROVENIENTES 
DE DOAÇÕES DA NATURA BRASIL E 
OUTRAS FONTES. 

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e 
do Adolescente – CMDCA/CASTANHAL torna 
público o lançamento do presente Edital e convoca 
os interessados a apresentar propostas nos termos e 
condições estabelecidos neste instrumento. 

DO OBJETO 
O presente Edital tem por objeto a seleção de 10 

(dez) projetos voltados ao atendimento de crianças e 
adolescentes a serem financiados com recursos do 
Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente do Município de Castanhal-PA – 
provenientes de doações da Natura Brasil e outras 
fontes. Os projetos deverão abordar as violações e 
iniquidades que atingem as crianças e os 
adolescentes dos grupos mais vulneráveis e 
excluídos da sociedade, e suas propostas devem 
estar alinhadas obrigatoriamente, a no mínimo, uma 
das ações definidas na Resolução nº 137, de 21 de 
janeiro de 2010 do CONANDA, transcritas a seguir: 

Desenvolvimento de programas e serviços 
complementares ou inovadores, por tempo 
determinado, não excedendo a 03 (três) anos, da 
política de promoção, proteção, defesa e 
atendimento dos direitos da criança e do 
adolescente; 
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Acolhimento, sob a forma de guarda, de criança 
e de adolescente, órfão ou abandonado, na forma do 
disposto no art. 227, §3º, VI, da Constituição Federal 
de 1988 e do art. 260, §2º da Lei nº 8.069/90, 
observados as diretrizes do Plano Nacional de 
Promoção, Proteção e Defesa do Direito da Criança 
e Adolescentes à convivência Familiar e Comunitária; 

Programas e projetos de pesquisa, de estudos, 
elaboração de diagnósticos, sistema de informações, 
monitoramento e avaliação das políticas públicas de 
promoção, proteção, defesa e atendimentos dos 
direitos da criança e do adolescente; 

Programas e projetos de capacitação e formação 
profissional continuada dos operadores do Sistema 
de Garantia dos Direitos da Criança e do 
Adolescente; 

Desenvolvimento de programas e projetos de 
comunicação, campanhas educativas, publicações, 
divulgação das ações de promoção, proteção, defesa 
e atendimento dos direitos da criança e do 
adolescente. 

DA APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS E 
CRITÉRIOS DE SELEÇÃO 

2.1) Os projetos deverão ser apresentados por 
entidades não governamentais e órgãos 
governamentais em duas vias de igual teor e forma, 
devendo as páginas serem enumeradas 
sequencialmente, rubricadas e assinadas pelo 
responsável legal da instituição proponente; 

2.2) As propostas obrigatoriamente têm que ser 
aprovadas através de Edital de Seleção Pública de 
projetos, com base na Resolução nº 137, de 21 de 
janeiro de 2010 do CONANDA, Seção II – Art. 9º, 
incisos IV, V e VI, e Art. 13; 

2.3) As propostas devem estar em consonância 
com a Resolução nº 137, de 21 de janeiro de 2010 
do CONANDA – Conselho Nacional dos Direitos da 
Criança e do Adolescente; 

2.4) A proposta a ser apresentada deverá ser 
composta da documentação institucional do projeto 
básico, cronograma de atividades prevendo prazo de 
realização de 12 (doze) meses; juntamente com o 
ofício ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança 
e do Adolescente – CMDCA/Castanhal; 

2.5) A documentação institucional se constitui 
num conjunto de documentos exigidos para avaliar a 
capacidade jurídica e a regularidade fiscal da 
instituição proponente. A não apresentação pela 
instituição dos documentos descritos abaixo 
importará na eliminação da proposta encaminhada: 

DOCUMENTOS 

Documentos Constitutivos da Instituição Executora 

Ofício de encaminhamento à Presidência do 
Conselho municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente – CMDCA 

Cópia do Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – 
CNPJ 

Cópia da Cédula de identidade e CPF do 
representante legal da instituição 

Estatuto Social da Instituição 

Cópia da Ata de Posse da atual diretoria 

Cópia do registro no Conselho 

Ata de fundação da entidade devidamente registrada 
em cartório 

Documento de chancela do Projeto, contendo os 
dados da proposta da instituição 

Certidão Negativa de Débitos relativos às 
contribuições previdenciárias e às de terceiros 

Certidão Negativa de Débitos relativos a Tributos 
Federais e à Dívida Ativa da União (Secretaria da 
Receita Federal/MF) 

Certidão Negativa de Débitos Fiscais Municipais 
(Secretaria da Fazenda Municipal) 

2.6) O fornecimentos de dados cadastrais 
errôneos que impeçam a efetivação do aporte 
financeiro importará no encerramento, de pleno 
direito, do Instrumento Jurídico que porventura tenha 
sido firmado; 

2.7) É de inteira responsabilidade das entidades 
interessadas a apresentação, no momento da 
liberação do recurso, de novos documentos e 
certidões que perderem a validade no decorrer da 
análise preliminar dos projetos; 

2.8) A habilitação técnica se constitui na análise 
do Projeto Básico, que deverá ser apresentado no 
limite de no máximo 20 (vinte) páginas. A ausência 
de qualquer informação solicitada para análise 
técnica do projeto implicará na sua eliminação do 
processo de seleção. 

2.9) Não serão aceitos projetos de entidades que 
possuam pendências relativas à prestação de contas 
referente ao recebimento de financiamento de 
projetos anteriores, com recursos oriundos do Fundo 
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 
do Município de Castanhal-PA – provenientes de 
doações da Natura Brasil e outras fontes. 

2.10) As entidades que forem contempladas com 
recursos distribuídos por este Edital e não prestarem 
conta no prazo estabelecido pelo mesmo ficarão 
impedidos de se inscreverem para uma distribuição 
futura (próximo Edital). 

DO FINANCIAMENTO 
3.1) O valor de cada projeto será, de no máximo, 

R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada uma das 
entidades contempladas. 

3.2) As despesas previstas no projeto devem 
estar em consonância com a Resolução nº 137, de 
21 de janeiro de 2010 e no intuito de contribuir para a 
elaboração do mesmo, o CMDCA transcreve abaixo 
o que está disposto na Seção IV, art. 16 da referida 
resolução: 

Artigo 16 – Deve ser vedada a 
utilização dos recursos do Fundo dos 
Direitos da Criança e do Adolescente 
para despesas que não se identifiquem 
diretamente com a realização dos seus 
objetivos ou serviços determinados pela 
lei que o instituiu, exceto em situações 
emergenciais ou de calamidade pública 
previstas em lei. Esses casos 

excepcionais devem ser aprovados pelo 
plenário do Conselho dos Direitos da 
Criança e do Adolescente para: 

A transferência sem a deliberação 
do respectivo Conselho dos Direitos da 
Criança e do Adolescente; 

Pagamento, manutenção e 
funcionamento do Conselho tutelar; 

Manutenção e funcionamento do 
Conselho dos Direitos da Criança e do 
Adolescente; 

O financiamento das políticas 
públicas sociais básicas, em caráter 
continuado, e que disponham de fundo 
específico, nos termos definidos pela 
legislação pertinente; 

Investimento em aquisição, 
construção, reforma, manutenção e/ou 

aluguel de imóveis públicos e/ou 
privados, ainda que de uso exclusivo de 
política de infância e de adolescência. 

DO ENVIO DO PROJETO 

4.1) O projeto deverá ser encaminhado para o 
seguinte endereço: Conselho Municipal do Direitos 
da Criança e do Adolescente – CMDCA/Castanhal-
PA, situado na Rua Antônio Porpino da Silva, 211, 
Bairro Saudade II, Castanhal-PA, CEP 68.741-295 – 
Casa dos Conselhos. 

4.2) Somente serão aceitas propostas cujo 
recebimento no CMDCA obedeça a data limite de 02 
de Fevereiro de 2016 até às 12 horas; 

4.3) A proposta deverá estar lacrada e ser 
apresentada no seguinte formato: 

a) Ofício de encaminhamento da proposta 
dirigido ao Conselho Municipal dos Direitos e dos 
Adolescentes de Castanhal; 

b) Duas vias impressas, rubricadas e assinadas. 
4.4) O encaminhamento da proposta implica na 

prévia e integral concordância com as normas deste 
Edital. 

DA AVALIAÇÃO E SELEÇÃO DAS 
PROPOSTAS 

5.1) Os projetos serão analisados pela plenária 
deste Conselho, definido a ordem de seleção, 
conforme os itens deste instrumento, e 
posteriormente submetidos a aprovação da 
coordenação colegiada do Conselho ou plenário do 
Conselho, no período de 12/02/2016 a 27/02/2016. 

5.2) O resultado será divulgado através de 
Resolução deste conselho e disponibilizado na 
Secretaria do CMDCA/Castanhal-PA a partir do dia 
29/02/2016 e, posteriormente, publicado no Diário 
Oficial do Município de Castanhal-Pará. 

5.3) A distribuição do recurso para as entidades 
contempladas ocorrerá no dia 07/03/2016 às 08 (oito) 
horas, na Sala de Reuniões da Casa dos Conselhos. 

DO MONITORAMENTO, SUPERVISÃO E DA 
PRESTAÇÃO DE CONTAS 

6.1) O convênio será monitorado técnica e 
financeiramente pela Secretaria Municipal de 
Assistência Social de Castanhal – SEMAS e o 
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente de Castanhal, sendo exigido o relatório 
periódico a ser apresentado pela entidade. 

6.2) As entidades que tiverem seus projetos 
contemplados ficarão obrigadas a prestarem contas 
junto a Secretaria Municipal de Assistência Social de 
Castanhal até o dia 07/06/2016. 

6.3) O não cumprimento do estabelecido no 
convênio implicará na restituição dos recursos 
vinculados, bem como nas providências 
administrativas e judiciais cabíveis. 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
7.1) O presente Edital ficará à disposição dos 

interessados na sede da Prefeitura Municipal de 
Castanhal, na Secretaria Municipal de Assistência 
Social de Castanhal, na Câmara Municipal de 
Vereadores, e no Conselho Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente de Castanhal. 

7.2) Informações adicionais poderão ser obtidas 
por meio dos telefones (91)3711-1838, (91) 8814-
4659 ou através dos e-mails cmdca-
castanhal@bol.com.br/casadosconselhos.castanhal
@gmail.com 

Izael Nunes da Gama 

Presidente do CMDCA 
Anexo  
As entidades que foram contempladas 
em editais anteriores, deverão 
juntamente com o Projeto para 
solicitação de recursos apresentarem 
relatório com fotos de atividades 
desenvolvidas com recursos recebidos 
anteriormente. 
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RESOLUÇÃO Nº 012/2015, DE 

14/12/15. 
DISPÕE SOBRE O RECURSO DO FUMCA 
PARA A REALIZAÇÃO DA 
CAPACITAÇÃO PARA OS CANDIDATOS 
ELEITOS AO CONSELHO TUTELAR. 

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

CONSIDERANDO: A deliberação e aprovação 
do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente em Plenária extraordinária realizada no 
dia 14 de dezembro de 2015. 

CONSIDERANDO: A competência do Conselho 
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 
de deliberar sobre a política de captação e aplicação 
de recursos do Fundo Municipal da Criança e do 
Adolescente. 

RESOLVE:  
Art. 1º: Aprovar a Capacitação para os 

Candidatos Eleitos ao Conselho Tutelar para o 
quatriênio 2016/2019, conforme disposto na 
resolução nº 05/2015 do CMDCA e no Edital nº 003, 
de 10 de abril de 2015, item 12.  

Art. 2º: liberar e financiar a quantia de R$ 
2.511,84 (dois mil e quinhentos e onze reais e oitenta 
e quatro centavos) para realização da Oficina de 
Capacitação dos Candidatos Eleitos ao Conselho 
Tutelar, com recursos do Fundo Municipal da Criança 
e do Adolescente – FUMCA. 

Art. 3º: Esta Resolução entrará em vigor da data 
de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrario.  

Sala de Reuniões da Casa dos Conselhos, aos 
quatorze dias do mês de dezembro do ano de 2015. 
Atenciosamente, 

Izael Nunes da Gama 

Presidente do CMDCA 
Castanhal-Pará 

RESOLUÇÃO Nº 013/2015 de 
17/12/15. 

O PRESIDENTE DO CONSELHO 
MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA 
E DO ADOLESCENTE, NO USO DE SUAS 
ATRIBUIÇÕES LEGAIS, 

RESOLVE: 
PROMULGAR A SEGUINTE RESOLUÇÃO, 

conforme decisão da plenária do CMDCA, em 
reunião extraordinária, realizada no dia 17 de 
Dezembro de 2015. 

Art. 1º - Aprovar os Termos do Edital Nº 03/2015 
de Seleção Pública de Projetos a Serem Financiados 
com Recursos do Fundo Municipal da Criança e do 
Adolescente de Castanhal-PA. 

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

Sala de Reuniões da Casa dos Conselhos, aos 
17 dias do mês de Dezembro do ano de 2015. 

Izael Nunes da Gama 

Presidente do CMDCA/Castanhal 

 
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E 

ADJUDICAÇÃO 
Por este termo homologo e adjudico a Licitação na 
modalidade Convite nº 023/2015, cujo processo foi 
vencedora a Empresa G. FORTE ENGENHARIA 
LTDA-EPP. Conforme Parecer constante em Ata da 
Comissão Permanente de Licitação, designada pela 
Portaria nº 036/15, de 05 de Janeiro de 2015. 
Castanhal (Pa), 23 de Dezembro de 2015. 
PAULO SÉRGIO RODRIGUES TITAN 
PREFEITO MUNICIPAL 
MARIA ALICE LEAL 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

 

 

PORTARIA Nº 60/15-GMC,DE 23/12/15. 
O COMANDO DA GUARDA MUNICIPAL 
DE CASTANHAL, NO USO DE SUAS 
ATRIBUIÇÕES. 

Considerando: Que o Comandante da Guarda 
necessita ausentar-se para atividades laborativas 
fora da Base e algumas ocasiões fora do Munícipio, 
para tratar de assuntos concernentes a Guarda 
Municipal de Castanhal; 

E, considerando: a premência em designar um 
servidor para que em sua ausência, assine 
solicitações de Permutas. 

Resolve: 
Art. 1º- Autorizar que o Guarda Municipal JOSÉ 

AUGUSTO RAMOS, assine Permutas na ausência do 
Comandante da Guarda Municipal.  

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

MUNICIPAL DE CASTANHAL, aos vinte três dias do 
mês de dezembro do ano de dois mil e quinze. 

RANILDO RODRIGUES DE FREITAS 
Comandante da Guarda Municipal de Castanhal 

 
 
 
 
 
PORTARIA Nº2.929/15, DE 22/12/15. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE 
CASTANHAL, NO USO DA ATRIBUIÇÃO, 
RESOLVE: 

Considerando, os termos constantes no 
Processo Administrativo Disciplinar Nº10103/15, 
movido contra o servidor Antônio Carlos Siqueira 
Santos, função PEB l, lotação Secretaria Municipal 
de Educação, instaurado pela Portaria Nº 040/2015 
de 16 de março de 2015, publicada no Diário Oficial 
do Município Edição Nº 314, de 14 a 20 de março de 
2015; 

Considerando, o amparo legal do Artigo 190, 
Inciso II da Lei Municipal Nº003/99, de 04 de 
fevereiro de 1999;  

Considerando, o julgamento proferido pela 
autoridade competente, com base na Lei 
Complementar Nº001/11, de 13 de maio de 2011; 

Art. 1º - Demitir, o servidor ANTÔNIO CARLOS 

SIQUEIRA SANTOS, função PEB l, lotação Secretaria 
Municipal de Educação, com base no Art. 185, Inciso 
V, da Lei Municipal Nº 003/99. 

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de 
sua Publicação no Diário Oficial do Município, 
revogadas as disposições em contrário. 

Art. 3º - Registre-se e Cumpra-se. 
Palácio Maximino Porpino da Silva, 22 de 

dezembro de 2015. 

Engº Paulo Sérgio Rodrigues Titan 

Prefeito Municipal 

Alessandro da Silva Amaro 

Secretário de Administração 

PORTARIA Nº2.937/15, DE 28/12/15. 
O PREFEITO MUNICIPAL DE 
CASTANHAL, NO USO DE SUAS 
ATRIBUIÇÕES,RESOLVE: 

Art. 1º- Exonerar a pedido, de acordo com o 
Processo nº 11186/2015, de 22 de dezembro de 
2015, a servidora THAIS DE MENDONÇA PETTA, função 
Odontólogo, lotação Secretaria Municipal de Saúde. 

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor, com efeito 
retroativo a 17 de dezembro de 2015, revogadas as 
disposições em contrário. 

Art. 3º - Registre-se e Cumpra-se. 
Palácio Maximino Porpino da Silva, 28 de 

dezembro de 2015. 

Engº Paulo Sérgio Rodrigues Titan 

Prefeito Municipal 

Alessandro da Silva Amaro 

Secretário de Administração 
 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CASTANHAL 

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 

 
PORTARIA Nº 3.510 /15, DE 16/12/15.     

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
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 SERVENTE, que 
dentre as atribuições estão em realizar trabalhos de 
limpeza em geral a fim de manter e assegurar o 
asseio, e as condições de higiene e conservação do 
local de trabalho. 

RESOLVE: 
Art. 1° - Prorrogar a Readaptação por mais 120 

(Cento e Vinte) dias a servidora INÁ SANDRA 
ROCHA DE SOUSA, cargo: SERVENTE, matrícula: 
7227-3/1 Local: Centro Cardiológico- Efetivos, com a 
finalidade de desenvolver suas atividades 
internamente e sem agravamento de seu estado de 
saúde, no período compreendido entre: 16/12/2015 a 
13/04/2016, com retorno no dia imediato a este. 

Art. 2° - Esta portaria entra em vigor a partir do 
dia 16 de dezembro de 2015, revogadas as 
disposições em contrário. 

Art. 3° - Registre-se e cumpra-se. 
GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 

SAÚDE, aos 16 dias do mês de dezembro 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. 
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CASTANHAL 

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 

 

PORTARIA Nº 3.516 /15, DE 17/12/15.     
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
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 SERVENTE, que 
dentre as atribuições estão em realizar trabalhos de 
limpeza em geral a fim de manter e assegurar o 
asseio, e as condições de higiene e conservação do 
local de trabalho. 

RESOLVE: 
Art. 1° - Prorrogar a Readaptação por mais 180 

(Cento e oitenta) dias a servidora: MARIA 
ERIDALVA CAMARA DA CRUZ, cargo: 
SERVENTE, matrícula: 7191-9 Posto de saúde do 
BETÂNIA (Postos e Unid. - Efetivos), com a 
finalidade de desenvolver suas atividades 
internamente e sem agravamento de seu estado de 
saúde, no período compreendido entre: 17/12/2015 a 
13/06/2016, 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 047/2014. 

Art. 3° - Esta portaria entra em vigor a partir do 
dia 17 de dezembro de 2015, revogadas as 
disposições em contrário. 

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

SAÚDE, aos dezessete dias do mês de dezembro 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 3.522/15, DE 18/12/15.     
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 180 (Cento e Oitenta) dias o (a) servidor (a) 
FRANCISCA DE SALES XAVIER SILVA, cargo: 
A.C.S, matrícula 102-3/1, Posto de saúde do 
Heliolândia, com a finalidade de desenvolver suas 
atividades internamente e sem agravamento de seu 
estado de saúde, no período compreendido entre 
18/12/2015 a 14/06/2016, 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 095/2013. 

Art. 3° - Esta portaria entra em vigor a partir do 
dia 18 de dezembro de 2015, revogadas as 
disposições em contrário. 

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

SAÚDE, aos dezoito dias do mês de dezembro 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 

PORTARIA Nº 3.442 /15, DE 09/12/15.     
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
MARIA ALICE LEAL, NO USO DE SUAS 
ATRIBUIÇÕES LEGAIS, 

RESOLVE: 
Art.1º - Conceder Licença Luto de 08 (oito) dias 

ao servidor: OLGA ARAUJO BRITO CRUZ, 
matrícula: 71951/1, cargo: SERVENTE, Local: 
ASS.HOSPITALAR-EFETIVOS, Lotação: 
ASS.HOSPITALAR-EFETIVOS – Secretaria 
Municipal de Saúde de Castanhal – no período de 
11/11 a 18/11/2015, com base art. 81, Inciso III, da 
Lei Municipal n° 003/99, de 04/02/99. 

Art.2º - A Coordenadoria de Gestão com 
Pessoas anotará em ficha funcional face 
cumprimento da documentação comprobatória 
constante no Processo nº 308/2015. 

Art. 3º - Esta portaria entra em vigor com efeito 
retroativo a 11 de novembro de 2015, revogadas as 
disposições em contrário. 

Art. 4º - Registre-se e cumpra-se. 
GABINETE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE 
SAÚDE, ao nono dia do mês de dezembro de 2015. 

SIMONE SAMPAIO LAMEIRA MORBACH 
Coordenadora de Gestão com Pessoas 

Portaria 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 3.443/15, DE 09/12/15.     
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
MARIA ALICE LEAL, NO USO DE SUAS 
ATRIBUIÇÕES LEGAIS, 

RESOLVE: 
Art.1º - Conceder Licença Luto de 08 (oito) dias 

ao servidor: VANILZA TEIXEIRA MARTINS, 
matrícula: 221/1, cargo: A.C.S, Local: Caiçara I, 
Lotação: ROSANE ALBUQUERQUE – Secretaria 
Municipal de Saúde de Castanhal – no período de 
06/11 a 13/11/2015, com base art. 81, Inciso III, da 
Lei Municipal n° 003/99, de 04/02/99. 

Art.2º - A Coordenadoria de Gestão com 
Pessoas anotará em ficha funcional face 
cumprimento da documentação comprobatória 
constante no Processo nº 307/2015. 

Art. 3º - Esta portaria entra em vigor com efeito 
retroativo a 06 de novembro de 2015, revogadas as 
disposições em contrário. 

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

SAÚDE, ao nono dia do mês de dezembro de 2015. 
SIMONE SAMPAIO LAMEIRA MORBACH 

Coordenadora de Gestão com Pessoas 
Portaria 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 3.444/15, DE 10/12/15.     

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
MARIA ALICE LEAL, NO USO DE SUAS 
ATRIBUIÇÕES LEGAIS, 

RESOLVE: 
Art.1º - Conceder Licença Luto de 08 (oito) dias 

ao servidor: RAIMUNDA RODRIGUES DA SILVA, 
matrícula: 70041/1, cargo: SERVENTE, Local: 
CHARLETE, Lotação: POSTOS E UNIDADES - 
EFETIVOS – Secretaria Municipal de Saúde de 
Castanhal – no período de 29/11 a 06/12/2015, com 
base art. 81, Inciso III, da Lei Municipal n° 003/99, de 
04/02/99. 

Art.2º - A Coordenadoria de Gestão com 
Pessoas anotará em ficha funcional face 
cumprimento da documentação comprobatória 
constante no Processo nº 314/2015. 

Art. 3º - Esta portaria entra em vigor com efeito 
retroativo a 29 de novembro de 2015, revogadas as 
disposições em contrário. 

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

SAÚDE, aos 10 dias do mês de dezembro de 2015. 
SIMONE SAMPAIO LAMEIRA MORBACH 

Coordenadora de Gestão com Pessoas 
Portaria 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 3.600/15, DE 23/12/15.     
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
MARIA ALICE LEAL, NO USO DE SUAS 
ATRIBUIÇÕES LEGAIS, 

RESOLVE: 
Art.1º - Conceder, Licença Gala (Casamento) de 

08 (Oito) dias, com base art. 81, Inciso II, da Lei 
Municipal n° 003/99, de 04/02/99, a(o) servidor(a) 
ELIZETE DINIZ VIEIRA, função: SERVENTE, 
matrícula n° 85014/1, com lotação no(a) ADM - 
EFETIVOS(ADM-EFETIVOS), nesta Secretaria 
Municipal de Saúde, no período de 04 a 11 de janeiro 
de 2016, com retorno no próximo dia útil imediato a 
este. 

Art.2º - A Coordenadoria de Gestão com 
Pessoas anotará em ficha funcional face 
cumprimento da documentação comprobatória 
constante no Processo nº 322/2015. 

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

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

SAÚDE, aos 23 dias do mês de dezembro 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 3.441/15, DE 01/12/15.     
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
MARIA ALICE LEAL, NO USO DE SUAS 
ATRIBUIÇÕES LEGAIS,  

RESOLVE: 
Art.1º - Conceder LICENÇA POR INTERESSE 

PARTICULAR, com base a Lei Municipal nº 003/99, 
de 04.02.99, artigo 111, a servidora SAMARA 
LOPES PANTOJA, matrícula: 2984/1, cargo: A.C.S, 
Local: São João II, Lotação: ALESSANDRA 
POFILHO , com início no dia: 01/12/2015 e término 
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no dia: 29/11/2017, com retorno no próximo dia útil 
imediato a este. 

Art.2º - A Coordenadoria de Gestão com 
Pessoas anotará em ficha funcional face 
cumprimento da documentação comprobatória 
constante no Processo nº 280/2015. 

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

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

SAÚDE, ao primeiro dia do mês de dezembro 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 3.525/15, DE 21/12/15. 

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
MARIA ALICE LEAL, NO USO DE SUAS 
ATRIBUIÇÕES LEGAIS, 

RESOLVE: 
Art. 1º - Conceder, Licença por motivo de 

doenças em pessoa da família, com base a Lei 
Municipal n.º 003/99, de 04.02.99, artigo 107, a 
servidora: LEIA CLAUDICEIA SAMPAIO NEVES, 
função: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, 
matrícula n° 151-1/1, lotada no PACS, no período de 
60 (sessenta) dias, com início no dia: 21/12/2015 e 
término no dia: 18/02/2016, com retorno no próximo 
dia útil imediato a este. 

Art. 2º - A Coordenadoria de Recursos Humanos 
anotará em ficha funcional face cumprimento da 
documentação comprobatória constante no processo 
n.º 279/15, anexo requerimento. 

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

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

SAÚDE, aos vinte e um dia do mês de dezembro de 
2015. 

SIMONE SAMPAIO L. MORBACH 
Coord. de Gestão com Pessoas 

Portaria 197/13, de 14 de janeiro de 2013 
MARIA ALICE LEAL 

Secretária Municipal de Saúde de Castanhal 
Decreto nº 020/14, de 01 de abril de 2014 

PORTARIA Nº 3.446/15, DE 1º/12/15. 
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
MARIA ALICE LEAL, NO USO DE SUAS 
ATRIBUIÇÕES LEGAIS,  

RESOLVE: 
Art.1º - Conceder, Licença Gala (Casamento) de 

08 (Oito) dias, com base art. 81, Inciso II, da Lei 
Municipal n° 003/99, de 04/02/99, a(o) servidor(a) 
MARCILENE COUTINHO DE CARVALHO, função: 
AUX.ADM, matrícula n° 79049/1, com lotação no(a) 
ADM - EFETIVOS, nesta Secretaria Municipal de 
Saúde, no período de 05 a 12 de novembro de 2015, 
com retorno no próximo dia útil imediato a este. 

Art.2º - A Coordenadoria de Gestão com 
Pessoas anotará em ficha funcional face 
cumprimento da documentação comprobatória 
constante no Processo nº 315/2015. 

Art. 3º - Esta portaria entra em vigor com efeito 
retroativo a 05 de novembro de 2015, revogadas as 
disposições em contrário. 

Art. 4º - Registre-se e cumpra-se. 

GABINETE DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DE 
CASTANHAL, ao 1º dia do mês de dezembro 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 2.357/15, DE 20/08/15.     
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: 
ALESSANDRA CAROLINE PAZ DE PAULA LEAL, 
matrícula: 82155/1, cargo: TEC. DE ENFERMAGEM, 
Local: POSTOS E UNIDADES - Efetivos, – 
Secretaria Municipal de Saúde de Castanhal – no 
período de 10/08/2015 a 05/02/2016, 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 197/2015, com atestado 
médico em anexo, datado de: 10/08/2015. 

Art. 3º - Esta portaria entra em vigor a partir do 
dia 10 de agosto de 2015, revogada as disposições 
em contrário. 

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

SAÚDE, aos vinte dias do mês de agosto 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 3.372/15, DE 24/11/15.     
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: DENISE 
MATOS SANTOS ARAUJO, matrícula: 7871-9/1, 
cargo: A.C.S, Local: Charlete II,– Secretaria 
Municipal de Saúde de Castanhal – no período de 
03/11/2015 a 30/04/2016, 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 293/2015, com atestado 
médico em anexo, datado de: 03/11/2015. 

Art. 3º - Esta portaria entra em vigor com efeito 
retroativo do dia 03 de novembro de 2015, revogadas 
as disposições em contrário. 

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

SAÚDE, aos vinte e quatro dias do mês de novembro 
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 3.373/15, DE 24/11/15.     
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: ERLEM 
SUZE SOUZA DA SILVA, matrícula: 74569-3/1, 
cargo: TEC. DE ENFERMAGEM, Local: 
ASSISTENCIA HOSPITALAR, – Secretaria Municipal 
de Saúde de Castanhal – no período de 09/11/2015 
a 06/05/2016, 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 294/2015, com atestado 
médico em anexo, datado de: 05/11/2015. 

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

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

SAÚDE, aos vinte e quatro dias do mês de novembro 
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 3.374/15, DE 24/11/15.     
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: FABIANE DE 
SOUSA FEITOSA GOMES, matrícula: 7438--1/1, 
cargo: A.C.S, Local: São João II,– Secretaria 
Municipal de Saúde de Castanhal – no período de 
17/11/2015 a 14/05/2016, 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 294/2015, com atestado 
médico em anexo, datado de: 16/11/2015. 

Art. 3º - Esta portaria entra em vigor a partir do 
dia 17 de novembro de 2015, revogadas as 
disposições em contrário. 

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

SAÚDE, aos vinte e quatro dias do mês de novembro 
de 2015.  

Simone Sampaio Lameira Morbach 

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

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

PORTARIA Nº 3.375 /15, DE 24/11/15.     
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 SERVENTE, que 
dentre as atribuições estão em realizar trabalhos de 
limpeza em geral a fim de manter e assegurar o 
asseio, e as condições de higiene e conservação do 
local de trabalho. 

RESOLVE: 
Art. 1° - Prorrogar a readaptação por mais 90 

(Noventa) dias a servidora ANTONIA CRISTINA 
DOS SANTOS UEOKA, cargo: SERVENTE, 
matrícula: 79162-1 Posto de saúde do JADERL. SÃO 
JOÃO (Postos e Unid. - Efetivos), com a finalidade 
de desenvolver suas atividades internamente e sem 
agravamento de seu estado de saúde, no período 
compreendido entre 23/11/2015 a 20/02/2016, 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 080/2014. 

Art. 3° - Esta portaria entra em vigor a partir do 
dia 23 de novembro de 2015, revogadas as 
disposições em contrário. 

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

SAÚDE, aos vinte e quatro dias do mês de novembro 
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 

PORTARIA Nº 3.376 /15, DE 24/11/15.     
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
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 SERVENTE, que 
dentre as atribuições estão em realizar trabalhos de 
limpeza em geral a fim de manter e assegurar o 
asseio, e as condições de higiene e conservação do 
local de trabalho. 

RESOLVE: 
Art. 1° - Prorrogar a readaptação por mais 90 

(Noventa) dias a servidora JUREMA DO SOCORRO 
FARIAS NAZÁRIO, cargo: SERVENTE, matrícula: 
759-8/1 Local: Postos e Unidades- Efetivos, com a 
finalidade de desenvolver suas atividades 
internamente e sem agravamento de seu estado de 
saúde, no período compreendido entre: 10/11/2015 a 
07/02/2016, com retorno no dia imediato a este. 

Art. 2° - Esta portaria entra em vigor a partir do 
dia 09 de novembro de 2015, revogadas as 
disposições em contrário. 

Art. 3° - Registre-se e cumpra-se. 
GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 

SAÚDE, aos vinte e quatro dias do mês de novembro 
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 3.377/15, DE 24/11/15.     
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 TÉC. DE 
ENFERMAGEM, que dentre as atribuições estão em 
assistir o enfermeiro no planejamento das atividades 
de assistência, no cuidado ao paciente em estado 
grave, na prevenção e na execução de programas de 
assistência integral à saúde e participando de 
programas de higiene e segurança do trabalho, além 
obviamente de assistência de enfermagem, 
executadas as privativas do enfermeiro. 

RESOLVE: 
Art. 1° - Readaptar por 30 (Trinta) dias a 

servidora: MILVÂNIA FARIAS CATIVO, cargo: 
TÉCNICA DE ENFERMAGEM, matrícula: 8132-9/1, 
lotada na UPA-Efetivos, com a finalidade de 
desenvolver suas atividades internamente e sem 
agravamento de seu estado de saúde, no período 
compreendido entre 24/11/2015 a 23/12/2015, 
retornando as suas funções no dia imediato a este. 

Art. 2º - A Coordenadoria de Gestão com 
Pessoas anotará em ficha funcional face 
cumprimento da documentação comprobatória 
constante no resultado de exame médico pericial 
datado do dia 20 de novembro de 2015. 

Art. 3° - Esta portaria entra em vigor a partir do 
dia 24 de novembro de 2015, revogadas as 
disposições em contrário. 

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

SAÚDE, aos vinte e quatro dias do mês de novembro 
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 

PORTARIA Nº 3.378/15, DE 24/11/15.     
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: NAYARA 
SALES MACIEL, matrícula: 8102-7/1, cargo: TEC. 
DE ENFERMAGEM, Local: POSTOS E UNIDADES - 
Efetivos, – Secretaria Municipal de Saúde de 
Castanhal – no período de 18/11/2015 a 15/05/2016, 
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 295/2015, com atestado 
médico em anexo, datado de: 17/11/2015. 

Art. 3º - Esta portaria entra em vigor a partir do 
dia 18 de novembro de 2015, revogada as 
disposições em contrário. 

Art. 4º - Registre-se e cumpra-se. 

GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
SAÚDE, aos vinte e quatro dias do mês de novembro 
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 3.393/15, DE 25/11/15.     
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
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 SERVENTE, que 
dentre as atribuições estão em realizar trabalhos de 
limpeza em geral a fim de manter e assegurar o 
asseio, e as condições de higiene e conservação do 
local de trabalho. 

RESOLVE: 
Art. 1° - Prorrogar a Readaptação por mais 150 

(Cento e Cinquenta) dias a servidora JULIANA 
SOARES DA SILVA, cargo: SERVENTE, matrícula: 
7206-0/1 Posto de saúde do CENTRO 
CARDIOLÓGICO-EFETIVOS, com a finalidade de 
desenvolver suas atividades internamente e sem 
agravamento de seu estado de saúde, no período 
compreendido entre: 25/11/2015 a 22/04/2016, 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 118/2014. 

Art. 3° - Esta portaria entra em vigor a partir do 
dia 25 de Novembro de 2015, revogadas as 
disposições em contrário. 

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

SAÚDE, aos vinte e cinco dias do mês de novembro 
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 3.394/15, DE 25/11/15.     
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) ANA MARIA 
COSTA GADELHA, cargo: A.C.S, matrícula 167-1/1, 
Posto de saúde do Milagre I, com a finalidade de 
desenvolver suas atividades internamente e sem 
agravamento de seu estado de saúde, no período 
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compreendido entre 01/12/2015 a 29/03/2016, 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 067/2008. 

Art. 3° - Esta portaria entra em vigor a partir do 
dia 01 de dezembro de 2015, revogadas as 
disposições em contrário. 

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

SAÚDE, aos 25 dias do mês de novembro 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 

PORTARIA Nº 3.439/15, DE 01/12/15.     
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 180 

(Cento e Oitenta) dias o (a) servidor (a) CLAUDIA 
DE SOUZA SILVA, cargo: A.C.S, matrícula 47-7/1, 
Posto de saúde do Francisco Corrêa (Marley Lopes), 
com a finalidade de desenvolver suas atividades 
internamente e sem agravamento de seu estado de 
saúde, no período compreendido entre 28/12/15 à 
24/06/2016, 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 138/2011. 

Art. 3° - Esta portaria entra em vigor a partir do 
dia 28 de dezembro de 2015, revogadas as 
disposições em contrário. 

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

SAÚDE, ao primeiro dia do mês de dezembro 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 

PORTARIA Nº 3.440/15, DE 02/12/15.     
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: PRISCILA 
CHAGAS DE FREITAS, matrícula: 74840-4/1, cargo: 
TÉC. DE ENFERMAGEM, Local: UPA - Efetivos, – 
Secretaria Municipal de Saúde de Castanhal – no 
período de 03/12/2015 a 30/05/2016, 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 310/2015, com atestado 
médico em anexo, datado de: 01/12/2015. 

Art. 3º - Esta portaria entra em vigor a partir do 
dia 03 de dezembro de 2015, revogada as 
disposições em contrário. 

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

SAÚDE, aos dois dias do mês de dezembro 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 3.455/15, DE 07/12/15.     
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: MARIA CELESTE ROSÁRIO 

DE SALES, matrícula: 1221-1/1, cargo: ACS-

EFETIVO Local: TITANLÂNDIA, Secretaria 

Municipal de Saúde de Castanhal – no período 

de 07/12/2015 a 03/06/2016, 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 309/2015, com 

atestado médico em anexo, datado de: 

07/12/2015. 

Art. 3º - Esta portaria entra em vigor a partir 

do dia 07 de dezembro de 2015, revogadas as 

disposições em contrário. 

Art. 4º - Registre-se e cumpra-se. 

GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
SAÚDE, aos sete dias do mês de dezembro 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. 

 
LEI MUNICIPAL Nº042/15, DE 21/12/15. 

Considerando a exposição de motivos apresentado 
pelo Poder Executivo; 
Considerando ainda, a necessidade de cumprimento 
da Lei de Responsabilidade Fiscal;  

ACRESCENTA O PARÁGRAFO ÚNICO 
NO ART. 3º DA LEI MUNICIPAL Nº044-
A/12 QUE DISPÕE SOBRE A FIXAÇÃO 
DOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO, VICE-
PREFEITO E SECRETÁRIOS DO 

MUNICÍPIO DE CASTANHAL PARA O 
MANDATO 2013/2016; E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS. 

A Câmara Municipal de Castanhal 
aprovou e o Prefeito Municipal 
sanciona a seguinte Lei: 

Art. 1º - Acrescenta o Parágrafo 
Único no Art. 3º da Lei Municipal 
Nº044-A/12 que passa a ter a seguinte 
redação: 

“Parágrafo Único – Fica facultado ao 
Chefe do Poder Executivo, mediante ato 
próprio, reduzir, na mesma legislatura, 
em até 50% (cinquenta por cento) os 
subsídios do Prefeito e do Vice-Prefeito 
e em até 10% (dez por cento), o 
subsídio dos Secretários municipais, 

por um período de até 03 (três) meses, 

prorrogáveis por igual período, quando 
o município enfrentar dificuldades 
econômico-financeiras decorrentes da 
queda de arrecadação”.      

Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na 
data de sua publicação, com efeito 
retroativo a 1º de setembro de 2015. 

Art. 3º - Revogam-se as disposições 
em contrário. 

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

Paulo Sérgio Rodrigues Titan 

Prefeito Municipal 

Lei n.º 041/2015. 
ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA 

DO MUNICÍPIO DE CASTANHAL, PARA O 

EXERCÍCIO FINANCEIRO 2016. 
A CÂMARA MUNICIPAL DE CASTANHAL 
APROVA E EU SANCIONO A SEGUINTE 
LEI: 

DISPOSIÇÕES COMUNS 
Art. 1º- Esta Lei estima a Receita e fixa a 

Despesa do Município de Castanhal para o exercício 
de financeiro 2016, compreendendo: 

I-Orçamento Fiscal, referente aos Poderes do 
Município, incluindo os órgãos da administração 
direta, indireta e fundos instituídos e mantidos pelo 
Poder Público Municipal. 

II- Orçamento da Seguridade Social, abrangendo 
os órgãos da Administração direta, Indireta bem 
como fundos instituídos e mantidos pelo Poder 
Público Municipal, que desenvolvam ações nas áreas 
de Saúde, Previdência e Assistência Social. 

CAPÍTULO I 
DOS ORÇAMENTOS, FISCAL E DA 

SEGURIDADE SOCIAL. 
Art. 2º- O Orçamento Fiscal e da Seguridade 

Social para o exercício de 2016, estima a Receita em 
R$ 346.023.466,55 (Trezentos e quarenta e seis 
milhões vinte e três mil quatrocentos e sessenta e 
seis reais e cinquenta e cinco centavos) e fixa a 
Despesa em igual valor. 

Art. 3º- O Orçamento Fiscal para o exercício de 
2016, estima a Receita em R$ 222.183.582,62 
(Duzentos e vinte Dois Milhões trezentos e cinquenta 
e um Mil e duzentos e dezessete Reais e sessenta e 
vinte e oito centavos), e fixa a Despesa em igual 
valor. 

Art. 4º- O Orçamento da Seguridade Social para 
o Exercício de 2016, estima a Receita em R$ 
125.672.249,27(Cento e vinte e cinco milhões 



Castanhal-PA, de 24 de dezembro a 30 de dezembro de 2015.   Diário Oficial       Ano XXI            Edição nº 356 

10 

seiscentos e setenta e dois Mil e duzentos e 
quarenta e nove Reais e vinte e sete centavos), e 
fixa a Despesa em igual valor. 

Art. 5º - O conjunto das Receitas do Orçamento 
Fiscal e da Seguridade Social decorrerá dos 
Tributos, Rendas e Outras Receitas, na forma 
estabelecida na - Lei de Diretrizes Orçamentárias. 

 RECEITA DO TESOURO 

1.1 RECEITAS CORRENTES            $ 

(RT+RC+RP+RA+RI+RS+RTC+ORC) 

R 368.100.066,55 

Receita Tributária                  $ R 28.977.337,28 

Receita de Contribuição        $ R 14.157.100,00 

Receita Patrimonial               $ R 3.177.200,00 

Receita de Serviços               $ R 320.000,00 

Receita de Transferências Correntes $                           R 313.258.429,27 

Outras Receitas Correntes     $
  

R 3.210.000,00 

Receita Intra-orçamentária 
Corrente 

R$ 5.000.000,00 

1.2 DEDUÇÕES DAS RECEITAS 
CORRENTES 

R$ 29.479.000,00 

Deduções para formação do 
FUNDEB 

R$ -24.394.955,72 

Restituições de Receitas R$ -100.000,00 

1.3 TOTAL DAS RECEITAS 
CORRENTES (1.3 = 1.1 + 1.2) 

R$ 338.621.066,55 

1.4 RECEITA DE CAPITAL 
(ROC+RAB+RTC) 

R$ 7.402.400,00 

Operações de Crédito R$ 1.000.000,00 

Alienações de Bens R$ 512.400,00 

Transferência de Capital R$ 5.890.000,00 

1.5 TOTAL DAS RECEITAS DO 
MUNICÍPIO (1.5 = 1.3 + 1.4) 

R$ 346.023.466,55 

Art. 6º - O conjunto das Despesas dos 
Orçamentos Fiscais e da Seguridade Social 
obedecerá às diretrizes e metas estabelecidas nos 
anexos desta Lei 

DESPESAS POR PODERES 

2.1 PODER LEGISLATIVO  10.518.340,23 

Câmara Municipal de 
Castanhal 

R
$ 

10.518.340,23 

2.2 PODER EXECUTIVO  335.505.126,32 

Gabinete do Prefeito R
$ 

  17.042.642,39 

Procuradoria Geral do 
Município 

R
$ 

      996.300,00 

Sub-Prefeitura do Apeu R
$ 

    1.331.000,00 

Sub-Prefeitura da Jaderlandia R
$ 

997.200,00 

Secretaria Municipal de 
Administração 

R
$ 

    6.148.000,00 

Secretaria Municipal de 
Finanças 

R
$ 

  19.682.734,00 

Secretaria Municipal de 
Planejamento e 
Desenvolvimento 

R
$ 

    1.407.700,00 

Secretaria Municipal de 
Suprimentos e Licitações 

R
$ 

    2.154.500,00 

Secretaria Municipal de 
Educação  

R
$ 

  84.826.300,00 

Secretaria Municipal de Saúde  R
$ 

  95.954.986,55 

Secretaria de Assistência R  11.817.262,72 

Social $ 

Secretaria Municipal de 
Agricultura 

R
$ 

    3.252.900,00 

Secretaria Municipal de Obras 
e Urbanismo 

R
$ 

  28.111.382,67 

Secretaria Municipal de 
Habitação 

R
$ 

    3.062.500,00 

Secretaria Municipal de 
Indústria, Comércio e Serviço 

R
$ 

    3.100.000,00 

Secretaria Municipal de 
Desporto e Lazer 

R
$ 

    4.859.900,00 

Secretaria Municipal de 
Transporte e Transito 

R
$ 

    7.351.600,00 

Instituto de Previdência do 
Município de Castanhal 

R
$ 

  17.900.000,00 

Fundação Cultural de 
Castanhal 

R
$ 

    5.214.600,00 

Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente 

R
$ 

6.786.100,00 

Secretaria de Infraestrutura e 
Desenvolvimento 

R
$ 

11.777.400,00 

Reserva de Contingência R 1.730.117,23 
2.3 TOTAL DAS DESPESAS POR 
PODERES (2.3 = 2.1+2.2) 

R
$ 

346.023.466,55 

CAPÍTULO II 
DA AUTORIZAÇÃO PARA CORREÇÃO, 

REMANEJAMENTO E ABERTURA DE CRÉDITO. 
Art. 7º - Os recursos orçamentários, tanto das 

receitas quanto das despesas, da Administração 
Direta, poderão ser corrigidos, se necessário, a cada 
bimestre. 

Parágrafo Único – A aplicação da correção 
prevista no “caput” deste Artigo será efetuada 
através de Ato do Chefe do Poder Executivo, 
explicitando o índice adotado. 

Art. 8º - Fica o Chefe do Poder Executivo e do 
Legislativo autorizados a: 

I - Abrir créditos adicionais suplementares até o 
limite de 30% (Trinta por cento) da despesa no 
orçamento corrigida, inclusive com a abertura de 
novas classificações por natureza de despesa e fonte 
de recursos dentro de cada projeto, atividade ou 
operação especial.  

a) – Para atender a insuficiência de dotações 
orçamentárias, com recursos resultantes do excesso 
de arrecadação, nos termos do Art. 43, parágrafo 1º, 
inciso II, da Lei Federal nº 4.320, de março de 1964; 

d) - Utilizando como fonte de recurso o superávit 
financeiro apurado no Balanço Patrimonial do 
exercício de 2015, nos termos do inciso I, parágrafo 
1º, do Art. 43 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de 
março de 1964. 

II – Abrir créditos adicionais suplementares pela 
totalidade do  valor do seu excesso de arrecadação, 
às dotações referentes a: 

recursos provenientes do Sistema Único de 
Saúde – SUS e suas aplicações financeiras 

recursos provenientes do Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação – FNDE e de suas 
aplicações financeiras 

recursos provenientes do Fundo Nacional de 
Assistência Social – FNAS e de suas aplicações 
financeiras 

Receitas resultantes de impostos vinculados às 
educação e a saúde 

recursos provenientes de Convênio com a União 
e seus órgãos da administração direta e indireta, 

recursos provenientes de Convênio com o 
Estado e seus órgãos da administração direta e 
indireta, 

recursos provenientes do Fundo de Manutenção 
e Desenvolvimento da Educação Básica e de 
Valorização dos Profissionais da Educação. 

III – Abrir crédito adicional suplementar, 
mediante o remanejamento parcial ou total de 
recursos inter e intra grupos de contas, no âmbito de 
cada projeto ou atividade, a que pertencem; 

IV – Abrir crédito adicional suplementar para 
atendimento de despesas decorrentes de sentenças 
judiciais transitadas em julgado, mediante a 
utilização de recursos provenientes da reserva de 
contingência, 

Parágrafo Único: Não Onerarão o limite previsto 
no inciso I deste artigo, os créditos: 

I - destinados a suprir insuficiências nas 
dotações orçamentárias, relativas a inativos e 
pensionistas, honras de aval, serviços da dívida 
pública, despesas de exercícios anteriores e 
despesas à conta de recursos vinculados, até o limite 
de 9% (nove por cento) do total da despesa fixada no 
artigo 4º desta lei. 

II – abertos mediante a utilização de recursos na 
forma prevista no artigo 43, § 1º, inciso III, da Lei 
Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.  

CAPÍTULO III 
DA AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO 

DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO POR 
ANTECIPAÇÃO DA RECEITA 

Art. 9º – Fica o Poder Executivo autorizado a 
realizar Operações de Crédito por antecipação da 
receita, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) 
da receita do tesouro municipal, corrigida de acordo 
com o inciso II, do artigo 7º da Lei Federal nº 4.320, 
combinado com o artigo 38 da Lei Complementar nº 
101. 

CAPÍTULO IV 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
Art. 10º – Fica o Poder Executivo autorizado a 

realizar as medidas necessárias para ajustar os 
dispêndios ao efetivo comportamento da Receita, a 
fim de se obter na execução, o equilíbrio 
orçamentário. 

Art. 11º – A despesa total com pessoal em cada 
período de apuração não poderá exceder a 60% 
(sessenta por cento) da receita corrente líquida, 
conforme os artigos 18, 19 e 20 da Lei 
Complementar nº 101/00. 

CAPÍTULO V 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
Art. 12º – O Poder Executivo poderá, mediante 

Decreto, transpor, remanejar, transferir ou utilizar, 
total ou parcialmente, as dotações orçamentária 
constantes desta Lei e de seus créditos adicionais, 
em decorrência da extinção, transformação, 
transferência ou desmembramento de órgão e 
entidades, bem como, alteração de suas 
competências ou atribuições, mantida a estrutura 
programática, definida na Lei de Diretrizes 
Orçamentária até o limite de 30% (Trinta por cento). 

Art. 13º – Fica autorizado o poder executivo 
alterar através de decretos os anexos do PPA e da 
LDO para adequá-los a presente Lei Orçamentaria. 

Art. 14º – Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação, com efeitos a partir de 01 de janeiro de 
2016. 

Art. 15º – Revogam-se as disposições em 
contrário. 

Castanhal, 17 de Dezembro  de 2015. 

Paulo Sergio Rodrigues Titan 

Prefeito Municipal 
 
 


