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PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE 

 

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 

PORTARIA Nº 016/16, DE 04/01/2016 
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
MARIA ALICE LEAL, NO USO DE SUAS 
ATRIBUIÇÕES LEGAIS,  

RESOLVE: 
Art.1º - Conceder LICENÇA 

ESPECIAL, com base a Lei Municipal 
nº 003/99, de 04.02.99, artigo 114, 
ao servidor ROZIANE OLIVEIRA 
AMARAL DE OLIVEIRA, matrícula: 
2968/1, cargo: A.C.S, Local: Thelrras 
II, Lotação: NAYARA AUGUSTO , com 

início no dia: 04/01/2016 e término 
no dia: 02/02/2016, 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 240/2015. 

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 quarto dia 
do mês de janeiro de 2016.  

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 406/16, DE 01/02/2016 
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, 

ao servidor AUGUSTO CEZAR 

BENEVIDES FARIAS, matrícula: 82040/1, 

cargo: MOTORISTA DE AMBULANCIA, 

Local: REMOÇÃO EFETIVO, Lotação: 

REMOÇÃO , com início no dia: 01/02/2016 e 

término no dia: 30/01/2018, 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 026/2016. 

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 fevereiro de 2016.  

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 803/16, DE 01/03/2016 
A SECRETÁRIA MUNICIPAL 
DE SAÚDE MARIA ALICE 
LEAL, NO USO DE SUAS 
ATRIBUIÇÕES LEGAIS,  

RESOLVE: 
Art.1º - Conceder LICENÇA 

ESPECIAL, com base a Lei Municipal 
nº 003/99, de 04.02.99, artigo 114, 
ao servidor ELIENE FREITAS 
MARQUES, matrícula: 841/1, cargo: 
A.C.S, Local: BAIRRO NOVO I, 
Lotação: ANDRÉA LOPES , com início 

no dia: 01/03/2016 e término no dia: 
29/04/2016, 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 081/2012. 

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 março de 2016.  

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 804/16, DE 01/03/2016 
A SECRETÁRIA MUNICIPAL 
DE SAÚDE MARIA ALICE 
LEAL, NO USO DE SUAS 
ATRIBUIÇÕES LEGAIS,  

RESOLVE: 
Art.1º - Conceder LICENÇA 

ESPECIAL, com base a Lei Municipal 
nº 003/99, de 04.02.99, artigo 114, 
ao servidor ANA PAULA PINHEIRO 
DE BARROS, matrícula: 11533/1, 
cargo: AUX.ENFERMAGEM, Local: 

CEADIC, Lotação: Vig em Saude 
Efetivo , com início no dia: 
02/03/2016 e término no dia: 
31/03/2016, 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 083/2015. 

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 março de 2016.  

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 805/16, DE 01/03/2016.    
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE 

SAÚDE MARIA ALICE LEAL, NO 

USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES 

LEGAIS,  

RESOLVE: 

Art.1º - Conceder LICENÇA ESPECIAL, 

com base a Lei Municipal nº 003/99, de 

04.02.99, artigo 114, ao servidor LEIDIMAR 

REIS DA SILVA, matrícula: 1538/1, cargo: 

A.C.S, Local: Pirapora, Lotação: MERY 

DANIELLE REIS , com início no dia: 

01/03/2016 e término no dia: 30/03/2016, 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 154/2011. 

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 março de 2016.  

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 806/16, DE 01/03/2016 
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE 

SAÚDE MARIA ALICE LEAL, NO 

USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES 

LEGAIS,  

RESOLVE: 
Art.1º - Conceder LICENÇA 

ESPECIAL, com base a Lei Municipal 
nº 003/99, de 04.02.99, artigo 114, 
ao servidor MARIA HELENA SANTOS 
DA SILVA, matrícula: 79995/1, 
cargo: Técnico em Higiene Dental, 
Local: CHARLETE, Lotação: POSTOS 
E UNIDADES - EFETIVOS, com início 
no dia: 01/03/2016 e término no dia: 
30/03/2016, 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 163/2015. 

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 março de 2016.  

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. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE 

 

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 

PORTARIA Nº814/16, DE 01/03/2016 
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE 

SAÚDE MARIA ALICE LEAL, NO 

USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES 

LEGAIS,  

RESOLVE: 

Art.1º - Conceder LICENÇA ESPECIAL, 

com base a Lei Municipal nº 003/99, de 

04.02.99, artigo 114, a servidora MARIA 

ELIETE SILVA SOUZA, matrícula: 1027-

8/1, cargo: A.C.S, Local: BAIRRO NOVO I, 

Lotação: ANDRÉA LOPES , com início no 

dia: 01/03/2016 e término no dia: 30/03/2016, 

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 022/2015. 

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 março de 2016.  

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 Nº815/16, DE 01/03/2016 
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 
EURIDECE DO SOCORRO CRUZ JARDIM, 
matrícula: 8394-1/1, cargo: TECNICO DE 
ENFERMAGEM, Local: POSTO DO APEÚ I, 
Lotação: POSTOS E UNIDADES - EFETIVOS, 
com início no dia: 01/03/2016 e término no dia: 
28/02/2018, 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 058/2015. 

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 março de 2016.  
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 828, 03/03/2016 
PORTARIA DE REDESIGNAÇÃO DO 
PRAZO DE PROCESSO 
ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. 

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

Considerando os termos do Ofício nº 
013/2016/CPPAD, datado de 03 de março de 
2016, da presidente da Comissão Processante, 
referente ao processo instaurado nº 135/15, 
movido contra o servidor ANDRE FELIPE 
BARROS DE MIRANDA, matriculada sob o nº 
74817-0/1, ocupante do cargo/função de Agente 
Administrativo, por meio da Portaria nº 3468/2015, 
de 09 de dezembro de 2015, publicada no Diário 
Oficial do Município de 28 de novembro a 09 de 
dezembro de 2015; 

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

Art. 1º – REDESIGNAR, nos termos do art. 15, 
§ 3º c/c art. 38, § 1, ambos da Lei Complementar 
nº 001/11, as servidoras Lindomar dos Santos 
Machado, matrícula 7321-0, presidente da CPPAD; 
Eder Guataçara Silva Cruz, matrícula 6917-5; 
Gleice Miranda de Sant Anna, matrícula 107401-1 
sob a presidência da primeira, por mais 30 (trinta) 
dias a partir de 03/03/2016, para encarregarem-se 
dos respectivos trabalhos, até final conclusão; 

Art. 2º – CONVALIDAR os atos praticados pela 
Comissão Processante, ora redesignada. 

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 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE 

SAUDE, aos 13 de março do ano de 2016. 
MARIA ALICE LEAL 

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

PORTARIA Nº 943/2016, DE 15/03/2016 
PORTARIA DE RETIFICAÇÃO. 

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, Srª. 
Maria Alice Leal, no uso de suas atribuições legais 
que lhe conferem os artigos 194 e 202 da Lei 
Municipal nº 003, de 04.02.99; 

Considerando que a Lei Complementar 
001/11, de 13 de maio de 2011, trata da criação do 
estatuto Jurídico no âmbito dos poderes Executivo 
(administração Direta e Indireta) e Legislativo 
Município de Castanhal; 

Considerando ainda o explicitado na Portaria 
nº 2887/15, de 29 de outubro de 2015. 
Resolve: 

Art. 1º - Retificar a Portaria nº 2887/15, de 29 
de outubro de 2015, onde lê: 27/10/2015 a 
23/04/2016, leia-se 03/11/2015 a 30/04/2016. 

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

GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
SAÚDE, aos 15 de março de 2016. 

MARIA ALICE LEAL 
Secretária Municipal de Saúde de Castanhal 

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

 
 
 
 

PORTARIA N°031/16, DE 14/03/2016 
O PRESIDENTE DO INSTITUTO DE 
PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE 
CASTANHAL - IPMC, NO USO DE SUAS 
ATRIBUIÇÕES LEGAIS. 

RESOLVE: 
Art.1°- Interromper as férias concedidas ao 

servidor HUGO KANAME BRITO NAKANO 
através da Portaria Nº 020/16, de 01 de março de 
2016, referente ao período aquisitivo de 
2015/2016, ficando o saldo para gozo oportuno. 

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

Art.3°-Dê-se Ciência e cumpra-se e publique-
se 

Gabinete da presidência do Instituto de 
Previdência do Município de Castanhal, aos 14 
dias de março de 2016. 

JORGE SALLES 
Presidente 

Secretaria de 

 
PORTARIA Nº 031/2016, 02/03/2016 

PORTARIA DE REDESIGNAÇÃO DE 
PRAZO DE SINDICÂNCIA ACUSATÓRIA. 

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

CONSIDERANDO os termos do ofício nº 
006/2016/CPSIND, datado de 04/02/2016, do 
presidente da Comissão De Sindicância 
Acusatória, referente ao processo nº 
043/2014/CPSIND, por meio da Portaria nº 
196/2014/SEMED; de 11 de novembro de 2014, 
publicada no Diário Oficial Municipal de Castanhal, 
edição nº 297 de 13 a 20, de novembro de 2014.  

CONSIDERANDO aos incidentes ocorridos no 
tramite processual, que resultou em um acúmulo 
de processos e a nova composição de membros e 
que ainda falta concluir alguns procedimentos que 
são imprescindíveis para que a Comissão de 
Sindicância Acusatória possa formar sua convicção 
com segurança diante do fato. 
RESOLVE: 

Art. 1º - REDESIGNAR A COMISSÃO, de 
acordo com o art. 17, § 7º c/c art. 38, § 1º, ambos 
da Lei Complementar nº 001/11, por mais 60 
(sessenta) dias contados a partir do dia 10 de 
dezembro de 2015, a dilatação do prazo para a 
conclusão dos trabalhos processuais, e que seja 
composta pelos servidores: Izaac Prestes Lima, 
matrícula nº 69035, Gislene Maria Bandeira 
Batista, matricula nº 6658-3 e Marcilene de Sousa 
Passos matricula nº 0720-0. 

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

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor com 
efeito retroativo a 10 de dezembro de 2015.  

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

DE EDUCAÇÃO, aos 02 de março de 2016. 

Nélio Nazareno Amorim da Silva 

Secretário Municipal de Educação 
Decreto 003/13 
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Secretaria de 

 
 
PORTARIA Nº 32/16, DE 04/03/2016 

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 (998327-9) 
BIANCA ISABELINA SILVA E SILVA, conforme 
atestado médico datado de 25/02/2016 no período 
de 25/02/2016 a 23/06/2016 com retorno no dia de 
24 Junho de 2016, função Professor Pedagogia, 
com lotação na Secretaria Municipal de Educação 
(EMEF. Raimunda Maia de Carvalho). 

Art. 2º - Cabe a Coordenadoria de Recursos 
Humanos, fazer registro em ficha funcional face 
cumprimento da documentação comprobatória 
constante do Processo nº 127/2016. 

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor, com 
efeito a partir de 25 de Fevereiro de 2016, 
revogadas as disposições em contrário. 

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

DE EDUCAÇÃO, aos 04 de Março de 2016. 
Nélio Nazareno Amorim da Silva 

Secretário Municipal de Educação 
Decreto nº 003/13 

PORTARIA Nº 033/2016, DE 08/03/2016 
PORTARIA DE REDESIGNAÇÃO DE 
PRAZO DE SINDICÂNCIA 
ACUSATÓRIA. 

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

CONSIDERANDO os termos do ofício nº 
024/2016/CPSIND, datado de 26/02/2016, da 
presidente da Comissão De Sindicância, referente 
ao processo nº 071/2014/CPSIND, por meio da 
Portaria nº 231/2015/SEMED; de 16 de dezembro 
de 2015, publicada no Diário Oficial Municipal de 
Castanhal, edição nº 355 de 18 a 23, de dezembro 
de 2015.  

CONSIDERANDO aos incidentes ocorridos no 
tramite processual, que resultou em um acúmulo 
de processos e a nova composição de membros e 
que ainda falta concluir alguns procedimentos que 
são imprescindíveis para que a Comissão de 
Sindicância Acusatória possa formar sua convicção 
com segurança diante do fato. 
RESOLVE: 

Art. 1º - REDESIGNAR A COMISSÃO, de 
acordo com o art. 17, § 7º c/c art. 38, § 1º, ambos 
da Lei Complementar nº 001/11, por mais 60 
(sessenta) dias contados a partir do dia 26 de 
fevereiro de 2016, a dilatação do prazo para a 
conclusão dos trabalhos processuais, e que seja 
composta pelos servidores: Marcilene de Sousa 
Passos, matrícula nº 07200, Gislene Maria Batista 
Bandeira, matricula nº 6658-3 e João Hélio Moura 
da Silva matricula nº 70351. 

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

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor com 
efeito retroativo a 26 de fevereiro de 2016.  

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

DE EDUCAÇÃO, aos 08 de março de 2016. 

Nélio Nazareno Amorim da Silva 

Secretário Municipal de Educação 
Decreto 003/13 

PORTARIA Nº 034/2016, DE 08/08/2016 
PORTARIA DE PRORROGAÇÃO DO 
PRAZO DE PROCESSO DE 
SINDICÂNCIA ACUSATÓRIA. 

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE 

EDUCAÇÃO, Sr. NÉLIO NAZARENO AMORIM 

DA SILVA, no uso de suas atribuições legais que 
lhe conferem os artigos 194 e 202 de Lei Municipal 
003/99; 
R E S O L V E: 

Art. 1º - Determinar a PRORROGAÇÃO do 
prazo para a CONCLUSÃO de Processo de 
Sindicância Acusatória nº 071/2015, instaurado 
por meio da portaria nº 231/2015 – SEMED de 16 
de dezembro de 2015, publicada no D.O.M, edição 
nº 355 de 18 a 23 de dezembro de 2015. Conforme 
previsto no Art. 23, da Lei Complementar nº 
001/11. 

Art. 2º Designar, nos termos do artigo nº 17 § 
6º da Lei Complementar nº 001/2011, os 
servidores Izacc Prestes de Lima, matrícula 
69035, Marcilene de Sousa Passos, matrícula 
07200 e Gislene Maria Batista Bandeira, 
matricula 66583, para sob a Presidência do 
primeiro, encarregam-se dos respectivos trabalhos, 
até final conclusão.  

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

Art. 4º- Esta Portaria entra em vigor com efeito 
retroativo a 27 de janeiro de 2016, revogadas as 
disposições em contrário.   

GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL 
DE EDUCAÇÃO, aos dias 08 de março de 2016. 

Nélio Nazareno Amorim da Silva 

Secretário Municipal de Educação 
Decreto 003/13 

PORTARIA Nº 035/2016, DE 09/03/2016 
PORTARIA DE REDESIGNAÇÃO DE 
PRAZO DE SINDICÂNCIA 
ACUSATÓRIA. 

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

CONSIDERANDO os termos do ofício nº 
025/2016/CPSIND, datado de 01/03/2016, da 
presidente da Comissão De Sindicância, referente 
ao processo nº 040/2014/CPSIND, por meio da 
Portaria nº 147/2014/SEMED; de 18 de setembro 
de 2014, publicada no Diário Oficial Municipal de 
Castanhal, edição nº 292 de 20 a 30, setembro de 
2014.  

CONSIDERANDO aos incidentes ocorridos no 
tramite processual, que resultou em um acúmulo 
de processos e a nova composição de membros e 
que ainda falta concluir alguns procedimentos que 
são imprescindíveis para que a Comissão de 
Sindicância possa formar sua convicção com 
segurança diante do fato. 
RESOLVE: 

Art. 1º - REDESIGNAR A COMISSÃO, de 
acordo com o art. 17, § 7º c/c art. 38, § 1º, ambos 
da Lei Complementar nº 001/11, por mais 60 
(sessenta) dias a partir da data do dia 01 de março 

de 2016, a dilatação do prazo para a conclusão 
dos trabalhos processuais, e que seja composta 
pelos servidores: Marcilene de Sousa Passos, 
matrícula nº 07200, Gislene Maria Batista 
Bandeira, matricula nº 6658-3 e João Hélio Moura 
da Silva, matricula nº 70351. 

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

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor com 
efeito retroativo a 01 de março de 2016. 

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

DE EDUCAÇÃO, aos 09 de março de 2016. 

Nélio Nazareno Amorim da Silva 

Secretário Municipal de Educação 
Decreto 003/13 

PORTARIA Nº 036/2016, DE 09/03/2016 
PORTARIA DE PRORROGAÇÃO DO 
PRAZO DE PROCESSO 
ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. 

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

R E S O L V E: 
Art. 1º - Determinar a PRORROGAÇÃO do 

prazo para a CONCLUSÃO de Processo 
Administrativo Disciplinar nº 136/15 referente à 
portaria nº 181/2015 a qual instaurou tal 
procedimento, conforme previsto no Art. 38, caput, 
da Lei Complementar nº 001/11. 

Art. 2º- Fixar o prazo de 60 (sessenta) dias 
para a conclusão dos trabalhos. 

Art. 3º- Esta Portaria entra em vigor com efeito 
retroativo a 22 de fevereiro de 2016, revogadas as 
disposições em contrário.   

GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL 
DE EDUCAÇÃO, aos dias 09 de março de 2016. 

Nélio Nazareno Amorim da Silva 

Secretário Municipal de Educação 
Decreto 003/13 

PORTARIA Nº 037/16, DE 11/03/2016 
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO, NÉLIO NAZARENO 
AMORIM DA SILVA, USANDO DE SUAS 
ATRIBUIÇÕES LEGAIS. 

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

227/15, de 03 de dezembro de 2015, que 
concedeu prorrogação de 60 (sessenta) dias de 
Licença Maternidade a servidora RACHEL 
GLÁUCIA DE GOES MORAES, função Professora 
de Educação Física, com lotação na Secretaria 
Municipal de Educação (CEI. Caminho de 
Criança), para constar onde se lê: com início no dia 
20 de Novembro de 2015, término dia 27 de 
Novembro de 2015 e retorno dia 28 de Novembro 
de 2015, leia – se: com início no dia 12 de Março 
de 2016, término dia 10 de Maio de 2016 e retorno 
dia 11 de Maio de 2016, permanecendo os demais 
dados inalterados. 

Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor, com 
efeito retroativo a 12 de Março de 2016, revogadas 
as disposições em contrário.   

Art. 3° - Registre-se e Cumpra-se. 
GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL 

DE EDUCAÇÃO aos 11 dias do mês de Março de 
2016. 

Nélio Nazareno Amorim da Silva 

Secretário Municipal de Educação 
Decreto nº 003/13 
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PORTARIA Nº 028/16, DE 15/03/2016 

PORTARIA DE INSTAURAÇÃO DE 
SINDICÂNCIA INVESTIGATIVA. 

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE 
ASSISTÊNCIA SOCIAL, Sra. Paula Cristina Nobre 
Titan, no uso de suas atribuições legais que lhe 
conferem os artigos 194 e 202 da Lei Municipal nº 
003, de 04.02.99; 

Considerando, o descrito no Art. 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, Art. 3º da Lei 
001/11. 
RESOLVE: 

Art. 1º - Determinar a instauração de Processo 
de Sindicância Investigativa para apurar 
ocorrências anômalas ao serviço público, 
relacionado a conduta de servidores do Conselho 
Tutelar neste Município de Castanhal, situado a 
Alameda Rita de Cássia ,17, Bairro: Centro; 

Art. 2º - Designar, nos termos do artigo 17, § 
1º da Lei Complementar nº 001/2011 e das 
portarias nº 378/16, de 18 de Fevereiro de 2016 e 
nº 398/16 de 22 de Fevereiro de 2016, os 
servidores Marcilene de Sousa Passos, matrícula 
nº 07200, Gislene Maria Batista Bandeira, 
matrícula nº 66583 e João Hélio Moura da Silva, 
matrícula nº 70351, para sob a presidência do 
primeiro, encarregar-se dos respectivos trabalhos, 
até final conclusão; 

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

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

GABINETE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE 
ASSISTÊNCIA SOCIAL, aos quinze dias do mês 
de Março de 2016. 

Paula Cristina Nobre Titan 

Secretária Municipal de Assistência Social 

 
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
Ata De Registro De Preços Nº 006/2016 - Pregão 
Presencial SRP nº 002/2016. Valor Total: R$ 
8.734.232,00 (oito milhões setecentos e trinta e 
quatro mil duzentos e trinta e dois reais). Vigência: 
12 meses, a contar da publicação no Diário Oficial 
do Município. Objeto: Fornecimento de gêneros 
alimentícios perecíveis e não perecíveis, destinado 
a atender as necessidades do Programa Nacional 
de Alimentos Escola – PNAE, Educação de Jovens 
e Adultos –EJA, Educação Infantil e demais 
secretarias deste Município de Castanhal/Pa. 
Contratado: AIKY COMÉRCIO DISTRIBUIÇÃO E 
REPRESENTAÇÃO LTDA, FIS COMERCIAL 
LTDA. A ata está disponível na Secretaria de 
Suprimento e Licitação. Informações: telefone (91) 
3721-1445 ou (91) 3721-1990. Paulo Sérgio 
Rodrigues Titan. 

 

 
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 

Pregão Presencial SRP 002/2016 
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 002/2016-PMC, destinado à 

contratação de empresa especializada no 

fornecimento de Gêneros Alimentícios, 

destinados ao Programa Nacional de 

Alimentação Escolar- PNAE, Educação de 

Jovens e Adultos- EJA, Educação infantil e as 

demais secretarias deste Município de 

Castanhal-Pará, para atender por um período 

de 12 (doze) meses resolve HOMOLOGAR: 

Os Itens 06, 07, 08, 09, 33, 34, 47, 48, 53, 54, 

58, 59, 82, 83, 88, 89 e 90 à empresa AIKY 

COMÉRCIO DIST. E REP. LTDA - EPP 

Os itens 10, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 24, 26, 27, 

28, 29, 35, 36, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 

49, 50, 55, 56, 57, 60, 61, 62, 65, 66, 68, 69, 

80, 81 e 86 à empresa FIS COMERCIAL 

LTDA - EPP 

À Comissão de Licitação, para convocar as 

empresas vencedoras no certame para 

assinatura da Ata de Registro de Preço e 

posterior contratação. Havendo recusa, 

observar-se-ão as penalidades cominadas na 

legislação pertinente. 

Castanhal/PA, 07 de março de 2016. 

PAULO SÉRGIO RODRIGUES TITAN 
Prefeito Municipal 

TERMO ADITIVO N.° 01/2015, 
VINCULADO À TOMADA DE PREÇO Nº 
002/2015 QUE ENTRE SI FAZEM A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE 
CASTANHAL E A EMPRESA G FORTE 
ENGENHARIA LTDA-EPP, QUE TEM 
COMO OBJETO A CONSTRUÇÃO DO 
CENTRO DE PARTO NORMAL, 
LOCALIZADO À ADAILSON 
RODRIQUES, BAIRRO CRISTO, NESTE 
MUNICIPIO. 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE 

CASTANHAL - Contratante, estabelecida à 

Av. Barão do Rio Branco, n.º 2232, inscrita no 

CNPJ/MF. sob o n.º 05.121.991/0001-84, 

neste Município de Castanhal, e a empresa G 

FORTE ENGENHARIA LTDA-EPP, pessoa 

jurídica de direito privado, inscrita sob o 

CNPJ nº 07.873.283/0001-25, com sede à Rua 

A- Vila Esperança, nº 60, Bairro Levilândia, 

Ananindeua, resolvem celebrar o presente 

aditamento, o que fazem nos seguintes termos: 

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO 

O presente termo aditivo tem como objeto 

a PRORROGAÇÃO da vigência do Contrato 

firmado entre as partes em R$563.591,09 

(quinhentos e sessenta e três mil, quinhentos e 

noventa e um reais e setenta e três centavos), 

por conta dos atrasos no repasse ministerial do 

recurso destinado a este objeto, bem como, em 

razão do forte período de chuvas, respeitando 

os limites da lei, respaldado ainda, pelo art. 57 

e 65 da lei 8.666/93. 

CLÁUSULA SEGUNDA: DA 

PRORROGAÇÃO 

Pelo presente termo aditivo, fica 

prorrogada a vigência do Contrato pelo prazo 

de mais 180 (cento e oitenta) dias, totalizando 

um total de 360 (trezentos e sessenta dias) de 

obra. 

CLÁUSULA TERCEIRA: DO 

FUNDAMENTO LEGAL 

O presente termo aditivo encontra amparo 

legal no artigo 57 e artigo 65, da Lei n.º 

8.666/93. 

CLÁUSULA QUARTA: DA 

RATIFICAÇÃO DAS CLÁUSULAS 

Ficam ratificadas as demais cláusulas e 

condições estabelecidas no contrato inicial, 

firmado entre as partes. 

E, para firmeza e validade do que foi 

pactuado, lavrou-se o presente termo aditivo 

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

que surtam um só efeito, as quais, depois de 

lidas, são assinadas pelos representantes das 

partes, CONTRATANTE e CONTRATADA, 

e pelas testemunhas abaixo. 

Castanhal (Pa), 07 de dezembro de 2015. 

CONTRATANTE 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL 

CONTRATADA 
G FORTE ENGENHARIA LTDA - EPP 

Testemunhas:  
_________________________________________ 
Nome: 
C.P.F: 
_________________________________________ 
Nome: 
C.P.F: 

EXTRATO DE DISPENSA DE 
LICITAÇÃO Nº 002/2016 

Dispensa de Licitação nº 002/2016. Objeto: 

locação de imóvel. Fundamento legal: art. 24, 

inciso X da Lei nº 8.666/93. Justificativa: 

atender aos interesses da Administração 

Municipal para o funcionamento do Centro de 

Educação Infantil Castelo do Saber. 

Contratado: Igreja Evangélica Holiness de 

Castanhal. CNPJ: 09.065.874/0001-00. 

Ratificação em: 16/03/2016. Valor Total: R$ 

34.992,30 (trinta e quatro mil novecentos e 

noventa e dois reais e trinta centavos). Paulo 

Sérgio Rodrigues Titan. Prefeito Municipal. 

TERMO DE RECONHECIMENTO E 
RATIFICAÇÃO 

Por este termo, reconheço e ratifico o ato de 

dispensa de licitação, decorrente do processo 

n.º 002/2016, cujo objeto consiste na locação 

de imóvel de propriedade da IGREJA 

EVANGELÍCA HOLINESS DE 

CASTANHAL, cujo valor contratual total é 

de R$ 34.992,30 (trinta e quatro mil 

novecentos e noventa e dois reais e trinta 

centavos), nos termos do art. 24, X da Lei nº 

8.666/93 e conforme Parecer Jurídico 

constante deste processo. 

Castanhal (Pa), 16 de Março de 2016 

PAULO SÉRGIO RODRIGUES TITAN 
Prefeito Municipal  
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PORTARIA Nº 031/2016-GMC, DE 14/03/2016 

PORTARIA DE PRORROGAÇÃO DO 
PRAZO DE PROCESSO DE 
SINDICÂNCIA INVESTIGATIVA. 

O COMANDANTE DA GUARDA MUNICIPAL 
DE CASTANHAL, Sr. Ranildo Rodrigues de 
Freitas, 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 069/2015, instaurada por meio da 
Portaria nº 046/2015-GMC, de 08 de outubro de 
2015, publicada no D. O. M, edição nº 345 de 10 a 
20 de outubro 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 Marcilene de Sousa Passos, matricula nº 
07200, e Gislene Maria Batista Bandeira nº66583, 
para sob a Presidência do primeiro, encarregarem-
se dos respectivos trabalhos, até final conclusão. 

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

Artigo 4º - Esta Portaria entra em vigor com 
efeito retroativo ao dia 20 de novembro de 2015, 
revogada as disposições em contrário. 

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

RANILDO RODRIGUES DE FREITAS 
Comandante da Guarda Municipal de Castanhal 

PORTARIANº032/2016-GMC,DE 14/03/16 
PORTARIA DE REVOGAÇÃO. 

O COMANDANTE DA GUARDA MUNICIPAL 
DE CASTANHAL, Ranildo Rodrigues de Freitas, 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; 
RESOLVE:  

Artigo 1º - Revogar o inteiro teor da Portaria nº 
023/16-GMC, de 29 de fevereiro de 2016, 
publicado no D.O.M de nº 365, de 01  de março a 
04 de março de 2016. 

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

GABINETE DO COMANDO DA GUARDA 
MUNICIPAL DE CASTANHAL, aos quinze dias do 
mês de março de dois mil e dezesseis. 

RANILDO RODRIGUES DE FREITAS 
Comandante da Guarda Municipal de Castanhal 

PORTARIA Nº 033/2016-GMC, 15/03/2016 
PORTARIA DE REDESIGNAÇÃO DE 
PRAZO DE SINDICÂNCIA 
INVESTIGATIVA. 

O COMANDANTE DA GUARDA MUNICIPAL 
DE CASTANHAL, Sr. Ranildo Rodrigues de 
Freitas, no uso da competência que lhe conferida 
por Lei. 

CONSIDERANDO os termos do oficio nº 
027/2016/CPSIND, datado de 08/03/2016, do 
Presidente da Comissão Permanente de 
Sindicância, referente ao Processo Instaurado nº 
069/15/CPSIND, Por meio da Portaria nº 046/2015-
GMC, de 08 de outubro 2015; publicado no Diário 
Oficial do Município de Castanhal de nº 345 de 10 
a 20/10/15. 

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 
Marcilene de Sousa Passos, matricula nº 07200, 
Gislene Maria Batista Bandeira, matricula nº66583 
e João Hélio Moura da Silva, matrícula nº 70351, 
para sob a presidência do primeiro, por mais 60 
(sessenta) dias, contados a partir de 23 de 
fevereiro de 2016, 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, com 
efeito retroativo a 23 de fevereiro de 2016, 
revogada as disposições em contrário.   

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

RANILDO RODRIGUES DE FREITAS 
Comandante da Guarda Municipal de Castanhal 

 

PORTARIA 708/16, DE 29/02/2016 
O PREFEITO MUNICIPAL DE 
CASTANHAL, NO USO DE SUAS 
ATRIBUIÇÕES, RESOLVE: 

Art. 1º - Nomear o senhor Júnior César 
Sousa de Lima, para exercer o cargo 
comissionado de Coordenador da Juventude, com 
50% (Cinquenta Por Cento) de Gratificação de 
Dedicação Exclusiva, lotação Secretaria Municipal 
de Educação. 

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor, a partir 
de 01 de março de 2016, revogadas as 
disposições em contrário. 

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

29/02/2016. 

Engº Paulo Sérgio Rodrigues Titan 

Prefeito Municipal 

Alessandro da Silva Amaro 

Secretário de Administração 

PORTARIA Nº715/16,DE 01/03/2016 
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 Obras e 
Urbanismo, o servidor Altobelly Silveira dos 

Santos, função Motorista, sem prejuízo de sua 
função. 

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor, com 
efeito retroativo a 22 de fevereiro de 2016, 
revogadas as disposições em contrário. 

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

01/03/2016. 

Engº Paulo Sérgio Rodrigues Titan 

Prefeito Municipal 

Alessandro da Silva Amaro 

Secretário de Administração 

PORTARIA Nº735/16, DE 07/03/2016 
O PREFEITO MUNICIPAL DE CASTANHAL, 
ENGº PAULO SÉRGIO RODRIGUES TITAN, 
NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS. 

CONSIDERANDO o Parágrafo Único do Artigo 
162 da Lei Municipal Nº003/99, de 04 de fevereiro 
de 1999, incluído pela Lei Municipal Nº018/2005, 
de 14 de julho de 2005 e os autos do Processo 
Nº10692/2015, de 02/12/2015; 

E, CONSIDERANDO que, o servidor abaixo 
relacionado percebeu gratificação sobre seus 
vencimentos pelo exercício de regime de 
Dedicação Exclusiva, pelo período de 05 anos 
ininterruptos, conforme Portaria nº 314/07, de 
26/04/2007.  
R E S O L V E : 

Art. 1º - Determinar a incorporação de 
Gratificação de Dedicação Exclusiva, de 
100%(Cem Por Cento), recebido no cargo efetivo, 
pelo período previsto em lei, sobre os vencimentos 
do servidor AGENOR CONCEIÇÃO SANTOS JUNIOR, 
função Agente Administrativo, lotação Secretaria 
Municipal de Educação. 

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor com 
efeito retroativo a 01 de março de 2016, revogando 
a Portaria 314/07, de 26 de abril de 2007.  

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

aos 07 dias do mês de março de 2016. 

Engº Paulo Sérgio Rodrigues Titan 

Prefeito Municipal 

Alessandro da Silva Amaro 

Secretário de Administração 

PORTARIA Nº736/16, DE 08/03/2016 
O PREFEITO MUNICIPAL DE CASTANHAL, 
ENGº PAULO SÉRGIO RODRIGUES TITAN, 
NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS. 

CONSIDERANDO o Parágrafo Único do Artigo 
162 da Lei Municipal Nº003/99, de 04 de fevereiro 
de 1999, incluído pela Lei Municipal Nº018/2005, 
de 14 de julho de 2005 e os autos do Processo 
Nº9721/2015, de 22/10/2015; 

E, CONSIDERANDO que, o servidor abaixo 
relacionado percebeu gratificação sobre seus 
vencimentos pelo exercício de regime de 
Dedicação Exclusiva, pelo período de 05 anos 
ininterruptos, conforme Portaria nº 635/08, de 
25/06/2008, Portaria nº 1.381/10, de 22 de outubro 
de 2010 e Portaria nº 2.399-C/15, de 18 de 
setembro de 2015.  

R E S O L V E : 
Art. 1º - Determinar a incorporação de 

Gratificação de Dedicação Exclusiva, de 80% 
(Oitenta Por Cento), recebido no cargo efetivo, 
pelo período previsto em lei, sobre os vencimentos 
do servidor RODOLFO MAURO GOMES PANTALEÃO, 
função Motorista, lotação Secretaria Municipal de 
Assistência Social. 



Castanhal-PA, de 15 a 18 de março de 2016.   Diário Oficial                    Ano XXII                     Edição nº 367 

7 

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor com 
efeito retroativo a 01 de março de 2016, 
Revogando a Portaria nº 635/08, de 25/06/2008, 
Portaria nº 1.381/10, de 22 de outubro de 2010 e, 
excluindo o nome do referido servidor da Portaria 
nº 2.399-C/15, de 18 de setembro de 2015.  

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

aos 08 dias do mês de março de 2016. 

Engº Paulo Sérgio Rodrigues Titan 

Prefeito Municipal 

Alessandro da Silva Amaro 

Secretário de Administração 

PORTARIA Nº738/16,DE 08/03/2016 
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 
Transporte e Trânsito, o servidor Michel Patrick 
Favacho Saraiva, função Pintor, sem prejuízo de 
sua função. 

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor, com 
efeito retroativo a 01 de março de 2016, revogadas 
as disposições em contrário. 

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

08/03/2016 

Engº Paulo Sérgio Rodrigues Titan 

Prefeito Municipal 

Alessandro da Silva Amaro 

Secretário de Administração 

PORTARIA Nº 744/16,DE 09/03/2016 
O PREFEITO MUNICIPAL DE 
CASTANHAL, NO USO DE SUAS 
ATRIBUIÇÕES, RESOLVE: 

Art. 1º - Distratar, o contrato temporário do 
servidor Raimundo Oliveira Xavier, função 
Braçal, lotação Secretaria Municipal de 
Infraestrutura e Desenvolvimento, por motivo de 
Aposentadoria por Idade, concedida pelo Instituto 
Nacional do Seguro Social-INSS. 

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor, com 
efeito retroativo a 01 de março de 2016, revogadas 
as disposições em contrário. 

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

09/03/2016 

Engº Paulo Sérgio Rodrigues Titan 

Prefeito Municipal 

Alessandro da Silva Amaro 

Secretário de Administração 

PORTARIA Nº 749/16,DE 10/03/2016 
O PREFEITO MUNICIPAL DE 
CASTANHAL, NO USO DE SUAS 
ATRIBUIÇÕES, RESOLVE: 

Art. 1º - Colocar à disposição do Cartório 
Eleitoral da 4ª Zona Eleitoral, o servidor efetivo 
Ercílio Marques Pereira Júnior, função Auxiliar 
de Administração, lotação Secretaria Municipal de 
Educação, sem prejuízo de sua função. 

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor, a partir 
do dia 14 de março de 2016, revogadas as 
disposições em contrário. 

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

10/03/2016. 

Engº Paulo Sérgio Rodrigues Titan 

Prefeito Municipal 

Alessandro da Silva Amaro 

Secretário de Administração 

PORTARIA Nº751/16,DE 10/03/2016 
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 
Infraestrutura e Desenvolvimento, para a 
Secretaria Municipal de Assistência Social, o 
servidor Marcos Silva Carvalho, função Braçal, 
sem prejuízo de sua função. 

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor, com 
efeito retroativo a 22 de fevereiro de 2016, 
revogadas as disposições em contrário. 

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

março de 2016. 

Engº Paulo Sérgio Rodrigues Titan 

Prefeito Municipal 

Alessandro da Silva Amaro 

Secretário de Administração 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE 

 

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 

PORTARIA Nº 451/16,DE 02/02/2016 
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: MAIRA 
SEBASTIANA MELO DIAS, matrícula: 746819/1, 
cargo: CHEFE DE POSTO DE SAÚDE, Local: 
VILA BOM JESUS, Lotação: POSTOS E 
UNIDADES – Secretaria Municipal de Saúde de 
Castanhal – no período de 02/02/2016 a 
30/07/2016, 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 035/2016, com atestado 
médico em anexo, datado de: 02/02/2016. 

Art. 3º - Esta portaria entra em vigor a partir do 
dia 02 de fevereiro de 2016, revogadas as 
disposições em contrário. 

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

SAÚDE, aos 02 de fevereiro de 2016.  

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 528/16,DE 12/02/2016 
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) OZINETE 
FROTA SODRÉ, cargo: A.C.S, matrícula 261-5/1, 
Posto de saúde do Ianetama, com a finalidade de 
desenvolver suas atividades internamente e sem 
agravamento de seu estado de saúde, no período 
compreendido entre: 02/02/2016 a 30/07/2016, 
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 02 de fevereiro de 2016, revogadas as 
disposições em contrário. 

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

SAÚDE, aos 12 de fevereiro de 2016.  

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 529/16,DE 12/02/2016 
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° - Readaptar por 180 (noventa) dias o(a) 
servidor(a) JUREMA DO SOCORRO FARIAS 
NAZARIO, cargo: SERVENTE, matrícula 759-8/1, 
Posto de saúde do TITANLANDIA (POSTOS E 
UNIDADES - EFETIVOS), com a finalidade de 
desenvolver suas atividades internamente e sem 
agravamento de seu estado de saúde, no período 
compreendido entre 08/02/2016 a 05/08/2016, 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 143/2013. 

Art. 3° - Esta portaria entra em vigor a partir do 
dia 08 de fevereiro de 2016, revogadas as 
disposições em contrário. 

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

SAÚDE, aos 12 de fevereiro de 2016.  

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, de 01 de Abril de 2014. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE 

 

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
PORTARIA Nº 570/15,DE 16/02/2016 

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: MARIA FELOMENA SILVA 
FERREIRA, matrícula: 77364/1, cargo: A.C.S, 
Local: BAIRRO NOVO II, – Secretaria Municipal de 
Saúde de Castanhal – no período de 09/02 a 
16/02/2016, 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 041/2016. 

Art. 3º - Esta portaria entra em vigor a partir do 
dia 09 de fevereiro de 2016, revogadas as 
disposições em contrário. 

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

SAÚDE, aos 16 dias do mês de fevereiro de 2016. 

 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, de 01 de Abril de 2014. 

 
PORTARIA Nº 775, DE 18/03/2016 

DETERMINA E REGULAMENTA A EXECUÇÃO DE 

MEDIDAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE QUANDO 

VERIFICADA SITUAÇÃO DE IMINENTE PERIGO À 

SAÚDE PÚBLICA PELA PRESENÇA DO 

MOSQUITO TRANSMISSOR DO VÍRUS DA 

DENGUE, DO VÍRUS CHIKUNGUNYA, DO ZIKA 

VÍRUS E DA FEBRE AMARELA URBANA. 
CONSIDERANDO a proliferação do mosquito 

Aedes aegypti, transmissor do Vírus da Dengue, 
do Vírus Chikungunya, do Zika Vírus e da Febre 
Amarela urbana; 

CONSIDERANDO que a realização de visitas 
a imóveis públicos e particulares é de extrema 
relevância para eliminação do mosquito e de seus 
criadouros em áreas identificadas como potencial 
possuidora de focos transmissores;  

CONSIDERANDO as dificuldades por vezes 
enfrentadas pelo agente público na realização de 
tais visitas em imóveis em situação de abandono 
ou de ausência de pessoa que possa permitir o 
seu acesso ou, ainda, de recusa em permitir o 
ingresso no recinto a ser examinado;  

CONSIDERANDO os parâmetros 
estabelecidos pela Portaria nº 29, de 11 de julho 
de 2006, da Fundação Nacional da Saúde – 
FUNASA, para definir como situação de “iminente 
perigo à saúde pública”, pela presença do 
mosquito transmissor da dengue;  

CONSIDERANDO as ações preconizadas pelo 
Programa Nacional de Controle da Dengue, da 
Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da 
Saúde;  

CONSIDERANDO a Medida Provisória nº 712, 
de 29 de janeiro de 2016, que dispõe sobre a 
adoção de medidas de vigilância em saúde quando 
verificada situação de iminente perigo à saúde pela 
presença do mosquito transmissor do Vírus da 
Dengue, do Vírus Chikungunya e do Zika Vírus; 

CONSIDERANDO a Lei Federal nº 6.437, de 
20 de agosto de 1977, que configura infrações à 
legislação sanitária federal, estabelece as sanções 
respectivas, e dá outras providências. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE CASTANHAL, 
no uso de suas atribuições legais, RESOLVE: 

Art. 1º Determinar que, sempre que se 
verificar situação de iminente perigo à saúde 
pública, sejam executadas as medidas necessárias 
ao controle do mosquito Aedes aegypti, 
transmissor do Vírus da Dengue, do Vírus 
Chikungunya, do Zika Vírus e da Febre Amarela 
urbana, nos termos da Lei nº 8.080, de 19 de 
setembro de 1990, e demais normas aplicáveis. 

Art. 2º Para os efeitos desta Portaria são 
adotados os seguintes conceitos: 

I – Situação de iminente perigo à saúde 
pública: quando a presença do mosquito Aedes 
aegypti for constatada em 1% (um por cento) ou 
mais dos imóveis do município, da localidade do 
bairro ou do distrito, conforme a Portaria nº 029, de 
11 de julho de 2006, da Secretaria de Vigilância 
em Saúde do Ministério da Saúde. 

II – Área identificada como potencial 
possuidora de focos transmissores: é o local 
com presença de recipientes ou estruturas de 
qualquer tamanho ou natureza que possam 
acumular água, tais como reservatórios sem 
tampas, pneus, potes, vasos, garrafas, conchas, 
pratos, cacos ou restos de utensílios, configurando 
material próprio para coleções de água e 
criadouros de larvas de insetos. 

III – Imóvel em situação de abandono: 
aquele que demonstre flagrante ausência 
prolongada de utilização, o que pode ser verificado 
por suas características físicas, por sinais de 
inexistência de conservação, pelo relato de 
moradores da área ou por outros indícios que 
evidenciem a sua não utilização, tais como mato 
alto, portas e janelas danificadas, falta de limpeza 
em geral, excesso de limo em pisos e lajes. 

IV – Ausência: a impossibilidade de 
localização de pessoa que possa permitir o acesso 
ao imóvel na hipótese de duas visitas devidamente 
notificadas, em dias e períodos alternados, dentro 
do intervalo de dez dias. 

Art. 3º As medidas de que trata o art. 1º 
compreendem: 

I – a realização de campanhas educativas e de 
orientação à população; 

II – a realização de visitas a imóveis públicos e 
particulares para eliminação do mosquito e de seus 
criadouros; 

III – o ingresso forçado em imóveis públicos e 
particulares, no caso de situação de abandono ou 
de ausência de pessoa que possa permitir o 
acesso de agente público, regularmente designado 
e identificado, quando se mostre essencial para a 
contenção das doenças. 

Art. 4º Todas as medidas que impliquem 
intervenção na propriedade individual deverão 
observar os procedimentos estabelecidos nesta 
Portaria e os princípios que regem a Administração 
Pública, em especial os da Proporcionalidade, da 
Razoabilidade e da Legalidade. 

Art. 5º Nos casos em que houver a 
necessidade de ingresso forçado em imóveis 
públicos e particulares por motivo de abandono ou 
ausência de pessoa que possa permitir o acesso, o 
agente público deverá seguir os procedimentos 
estabelecidos nos Anexos desta Portaria, sem 
prejuízo da observância e da aplicação dos demais 
procedimentos técnicos estabelecidos nas normas 
vigentes. 

§ 1º Sempre que se mostrar necessário, o 
agente público competente poderá requerer o 
auxílio à autoridade policial. 

§ 2º Em imóveis particulares, o ingresso 
forçado de que trata este artigo não abrange o 
interior das casas. 

Art. 6º No caso de recusa em permitir o 
ingresso do agente público, regularmente 
designado e identificado, no recinto a ser 
examinado, deverá ser lavrado Relatório de 
Recusa de Acesso a Imóvel, conforme modelo do 
Anexo III, o qual deverá ser encaminhado 
imediatamente aos seguintes órgãos:  

I – Procuradoria Geral do Município, a fim 
de que seja requerida a correspondente 
determinação judicial prevista no art. 5º, XI, da 
Constituição Federal de 1988; 

II – Vigilância Sanitária local, a fim de que 
seja apurada a ocorrência de infração sanitária, de 
acordo com o disposto na Lei Federal nº 6.437/77 
ou legislação específica municipal; 

III – Ministério Público Estadual competente, 
a fim de que seja apurada a ocorrência de 
responsabilidade cível e/ou penal. 

Art. 7º A recusa no atendimento das 
determinações estabelecidas pela autoridade do 
Sistema Único de Saúde no exercício das medidas 
estabelecidas nesta Portaria constitui infração 
sanitária, sem prejuízo da possibilidade da 
execução forçada das determinações, bem como 
da aplicação das demais sanções administrativas, 
civis e penais cabíveis. 

Art. 8º Os municípios poderão seguir as 
disposições da presente Portaria, sem prejuízo de 
sua competência complementar. 

Art. 9º Esta Portaria entra em vigor na data de 
sua publicação. 

Palácio Maximino Porpino da Silva, 18 de 
março de 2016. 

Engº Paulo Sérgio Rodrigues Titan 

Prefeito Municipal 

Alessandro da Silva Amaro 

Secretário de Administração 

ANEXO I 
PROCEDIMENTO PARA INGRESSO FORÇADO 
EM IMÓVEIS PÚBLICOS E PARTICULARES, NO 

CASO DE SITUAÇÃO DE ABANDONO 
Equipe mínima: 
No mínimo 2 (dois) servidores públicos, sendo pelo 
menos 1 (um) Agente Comunitário de Saúde ou 
Agente de Controle de Endemias. 
Para identificar a situação de abandono deverão 
ser verificados os seguintes itens: 

 Caracterização da ausência prolongada de 
utilização: 

 Verificar a existência das seguintes 
características físicas: falta de manutenção e 
conservação que evidenciem a não utilização 
prolongada da propriedade, tais como mato 
alto, portas e janelas danificadas, falta de 
limpeza em geral, excesso de limo em pisos e 
lajes. 
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 Buscar relato de moradores da área que 
atestem a ausência prolongada de utilização. 

Para comprovar a situação de abandono 
verificada, o agente público deverá realizar, no 
mínimo, as ações e lavrar os documentos que 
seguem:  
• Tirar fotos do local;  
• Ter, no mínimo, 2 (dois) relatos de moradores da 
área (vizinhos) atestando a ausência prolongada 
de utilização do imóvel, conforme o modelo que 
segue: 
 

MODELO DE ATESTADO ATESTADO 

Eu,_______________________________, 

portador do RG nº_________________________, 

residente e domiciliado na 

Rua/Logradouro__________________________, 

nº ___________, complemento________, no 

Bairro_________________________, na Cidade 

de _______________________________, do 

Estado do Rio Grande do Sul, atesto, que o imóvel 

localizado no nº_________, do mesmo logradouro 

do endereço acima citado, está em situação de 

abandonado há cerca de 

________________________ (preencher quantos 

meses ou anos o imóvel está abandonado). 

________________________________. 

ASSINATURA DO ATESTADOR 

Ingresso Forçado: 
O ingresso deverá ser realizado buscando-se 

a preservação da integridade do imóvel de forma 
que não haja a sua violação. 

Preferencialmente, a entrada no pátio se dará 
através de colocação de escadas, se necessário, 
para ultrapassar muros ou cercas ou, ainda, 
através do terreno de outros vizinhos do lado ou 
fundos, quando não houver cercas elétricas. 

Em último caso e se for de estrita necessidade 
a violação do imóvel, esta deverá ser realizada por 
profissional técnico habilitado em abertura de 
portas, que deverá realizar a abertura da fechadura 
e o seu posterior fechamento, garantindo a 
integridade do imóvel. 

As despesas decorrentes da abertura de 
portões e/ou portas deverão ser cobradas do 
proprietário do imóvel, conforme a ser definido em 
regulamentação própria. 

Limpeza do local e medidas sanitárias para a 
eliminação de criadouros do mosquito e para o 
controle do vetor: 

O agente público responsável pela ação 
observará e aplicará todos os procedimentos 
técnicos estabelecidos nas normas vigentes. 

Deverá eliminar os criadouros e providenciar, 
se for o caso, a remoção do lixo, solicitando ao 
órgão responsável do município a retirada do 
mesmo (pneus, potes, garrafas, pratos, vasos, 
vasilhames com acúmulo de água e ou criadouros 
já existentes, entre outros). 

A ação poderá ser realizada por empresa de 
limpeza urbana ou empresa devidamente 
contratada pela Prefeitura Municipal para a 
realização desta atividade. 

Caso exista vegetação que impeça a 
adequada vistoria do imóvel, o agente de saúde 
deverá contatar o órgão público competente ou de 
empresa devidamente contratada pela Prefeitura 

Municipal para que proceda a limpeza do local com 
a retirada da vegetação e do lixo. 

No caso de piscinas enterradas, caixas d’água 
sem tampa ou outros depósitos de água de grande 
porte que não permitam o seu emborcamento, o 
agente de saúde aplicará o larvicida de acordo 
com a regulamentação própria e realizará a 
lavagem das bordas. 

No caso de piscinas leves e superficiais, 
realizar o emborcamento ou retirada da mesma do 
local. 

Posteriormente, conforme regulamentação a 
ser feita pelo município, os valores poderão ser 
cobrados do proprietário juntamente com o imposto 
predial ou através de documento de cobrança a ser 
definido pela Prefeitura. 

Além da cobrança do serviço, poderá ser feita 
regulamentação para a cobrança de uma multa 
pela vigilância em saúde, cujo valor deverá ser 
revertido para a realização das ações de vigilância 
em saúde. 

Saída do local: 
Deverá ser emitido relatório circunstanciado 

onde constarão, no mínimo, as seguintes 
informações:  

• Nome completo e identificação das pessoas 
que realizaram e acompanharam a ação;  

• Data e hora da ação;  
• Descrição detalhada da forma que se deu o 

ingresso no imóvel; • descrição detalhada das 
medidas sanitárias adotadas para o controle do 
vetor e para a eliminação de criadouros do 
mosquito;  

• Medidas administrativas a serem adotadas; 
• Descrição das medidas adotadas para a 

preservação da integridade do imóvel quando do 
ingresso forçado, se for o caso; 

• Condições do imóvel quando da finalização 
dos trabalhos e saída dos agentes;  

• Assinatura de duas testemunhas. 
Caso o ingresso tenha se realizado por 

profissional técnico habilitado em abertura de 
portas, este também deverá efetuar o fechamento 
do imóvel de forma a garantir a sua integridade. 

RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO 

N.º _____/_____ 

(Lavrar relatório circunstanciado identificando o 

local como potencial possuidor de focos 

transmissores e identificando o iminente perigo à 

saúde pública) 

Dados de Identificação do Imóvel: 

Endereço: Nome da Rua, Travessa, Avenida, 

etc.________________nº_________ 

Cidade:_____________, Estado:__________ 

CEP:_________________ 

Data: ____/____/____ 

Hora da ação:____:____ 

Caracterização:___________________________ 

Imóvel localizado em área (bairro) com Índice de 

Infestação acima de 1%: 

(   )sim (   )não  

Anexar foto(s) do imóvel. 

Dados de identificação do proprietário do 

imóvel (caso houver essa informação): 

Nome:____________________________ 

Portador do RG ____________________ e CPF 

____________________ 

Descrição da característica de abandono: 

Descrever a aparência de abandono ou desleixo, 

iniciando pelo espaço da calçada e a seguir pelo 

que pode ser visto na área interna do terreno como 

vegetação alta, visualização de material com 

possibilidade de formação de focos, precariedade 

na manutenção de paredes e telhado, reservatório 

de água sem tampa,etc. 

Descrição detalhada da forma que se deu o 

ingresso no imóvel: 

Descrever o método utilizado para ingresso no 

imóvel, como por exemplo: o portão estava 

fechado, mas conseguimos autorização do vizinho 

do lado para entrar pelo muro colocando uma 

escada ou utilizamos a empresa contratada pelo 

município para realizar a abertura da fechadura do 

portão. 

Descrição das medidas adotadas para a 

preservação da integridade do imóvel quando 

do ingresso forçado, se for o caso: 

Descrever os cuidados adotados para que não 

haja danos ao imóvel, como por exemplo: o 

chaveiro tomou o cuidado de retirar o miolo da 

fechadura sem danificar a estrutura do portão ou 

não foi necessário realizar o arrombamento. 

Irregularidades encontradas: 

Descrever as situações encontradas que 

identificam o local como potencial possuidor de 

focos transmissores e com iminente perigo à saúde 

pública, como por exemplo: presença de lixo em 

área do imóvel, como acúmulo de materiais (potes, 

vasos, pratos, etc.) que poderão ser classificados 

como possíveis depósitos com focos 

estabelecidos, e/ou aqueles qualificados como 

focos potenciais passíveis de juntar água. A caixa 

d’água estava sem tampa e as calhas entupidas. 

Medidas adotadas: 

Descrever detalhadamente as medidas sanitárias 

adotadas para o controle do vetor e para a 

eliminação de criadouros do mosquito, como por 

exemplo: foram retirados os recipientes de 

pequeno porte, outros como caixa d’água e 

cisternas ao nível do solo foram esvaziado e 

emborcados. Foi realizado o tampamento 

provisório da caixa d’água através de... Foi 

colocada larvicida na piscina por não haver 
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possibilidade de realização de limpeza mecânica 

no momento da visita e será registrado como 

Ponto Estratégico a ser visitado a cada duas 

semanas. Entramos em contato com o órgão 

responsável do município para realizar a retirada 

do lixo de maior porte acumulado bem como a 

limpeza das calhas. 

Condições do imóvel quando da finalização dos 

trabalhos e saída dos agentes: 

Descrever detalhadamente como se deu a saída 

do imóvel e o fechamento do imóvel, como por 

exemplo: saímos pelo portão e a fechadura da 

grade foi recolocada sem haver dano. O imóvel se 

manteve fechado. O fechamento foi acompanhado 

por nós e pelo vizinho da casa do lado.  

(local e data) 

Identificação de 2 (dois) agentes que 

participaram da ação: 

Nome:  

Identidade Funcional: 

ASSINATURA  
(assinatura do agente público) 
Nome: 

Identidade Funcional: 

ASSINATURA 
(assinatura do agente público) 
 

Identificação de duas testemunhas: 

Nome: 

CPF: 

ASSINATURA 
Nome: 

CPF:  

ASSINATURA 

ANEXO II 
PROCEDIMENTO PARA INGRESSO FORÇADO 
EM IMÓVEIS PÚBLICOS E PARTICULARES, NO 
CASO DE AUSÊNCIA DE PESSOA QUE POSSA 

PERMITIR O ACESSO DE AGENTE PÚBLICO 
Equipe mínima: no mínimo 2 (dois) servidores 
públicos, sendo pelo menos 1 (um) agente 
comunitário de saúde ou agente de controle de 
endemias. 
Para comprovar a situação de ausência de pessoa 
que possa permitir o acesso ao imóvel, o agente 
público deverá realizar, no mínimo, as ações e 
lavrar os documentos que seguem: 
Para fins de caracterizar a ausência de que trata 
este item, o agente público deverá realizar 2 (duas) 
visitas devidamente notificadas, em dias e 
períodos alternados, dentro do intervalo de dez 
dias, conforme orientações que seguem:  
Primeira visita: lavrar notificação e deixar no local, 
conforme modelo que segue: 

MODELO DE NOTIFICAÇÃO 
PRIMEIRA VISITA 

1ª NOTIFICAÇÃO 

Pela presente fica notificado(a) o(a) 

proprietário(a)________________________ 

(colocar o nome, caso houver essa informação), 

que o agente 

público__________________________ identidade 

funcional nº_____________esteve, na data 

de____/_____/____ e na hora____:____, no local 

___________________________________, no 

Município de _________________________, 

CEP_______________, onde foi identificada área 

como potencial possuidora de focos do mosquito 

transmissor do Vírus da Dengue, do Vírus 

Chikungunya, do Zika Vírus e da Febre Amarela 

urbana, com iminente perigo à saúde pública, 

devendo ser apresentada manifestação em, no 

máximo, 48 horas, informando o dia e hora em que 

estará presente pessoa que pudesse permitir o 

ingresso do agente público no imóvel, a ser 

encaminhada ao (identificar o órgão emissor da 

notificação), localizado no (endereço completo do 

local em que deve ser entregue a manifestação). 

O(A) proprietário(a) fica também notificado(a) de 

que caso não seja apresentada manifestação à 

presente notificação, o agente público irá retornar 

no dia ____/____/___ (o retorno deverá ocorrer em 

dias e períodos alternados, dentro do intervalo de 

dez dias) quando deverá ser possibilitado o 

ingresso no imóvel, para fins do que dispõe a 

Medida Provisória nº 712, de 29 de janeiro de 

2016, e a Portaria nº _____, de _______ de 2016. 

(local e data) 

ASSINATURA 

(assinatura do agente público) 

Segunda visita: caso o proprietário do imóvel não 

responda à primeira Notificação, o agente público 

deverá retornar ao local depois de 9 (nove) dias, 

em período alternado em que realizada a primeira 

visita e, caso não encontre novamente pessoa que 

possa permitir o acesso ao imóvel, deverá lavrar 

nova notificação e deixar no local, conforme 

modelo que segue: 

MODELO DE NOTIFICAÇÃO 
SEGUNDA VISITA 

2ª NOTIFICAÇÃO 

Pela presente fica notificado(a) o(a) 

proprietário(a)______________________ (colocar 

o nome, caso houver essa informação), que o 

agente público ______________________ 

identidade funcional nº______________, esteve 

pela 2ª (segunda) vez na data de____/_____/____ 

e na hora____:____, no 

local__________________________, no Município 

de _________________, CEP__________, onde 

foi identificada área como potencial possuidora de 

focos do mosquito transmissor do Vírus da 

Dengue, do Vírus Chikungunya, do Zika Vírus e da 

Febre Amarela urbana, com iminente perigo à 

saúde pública, não tendo sido possível adotar as 

medidas cabíveis à contenção dessas doenças, 

por impossibilidade de localização de pessoa que 

pudesse permitir o acesso ao imóvel. 

O(A) proprietário(a) fica também notificado(a) que 

o agente público irá retornar no dia 

____/____/____ e hora ___:____, quando adotará 

a medida de ingresso forçado no imóvel, nos 

termos do que dispõe a Medida Provisória nº 712, 

de 29 de janeiro de 2016, e Portaria nº _____, de 

_______________ de 2016. 

(local e data) 

ASSINATURA 

(assinatura do agente público) 

 
Caso o proprietário do imóvel não responda à 

segunda notificação, o agente público deverá 

proceder ao ingresso forçado no imóvel na data 

e horário definidos na Notificação de Segunda 

Visita, conforme orientações que seguem. 

Ingresso forçado: O ingresso deverá ser 

realizado buscando-se a preservação da 

integridade do imóvel de forma que não haja a sua 

violação. Preferencialmente, a entrada no pátio se 

dará através de colocação de escadas, se 

necessário, para ultrapassar muros ou cercas ou, 

ainda, através do terreno de outros vizinhos do 

lado ou fundos, quando não houver cercas 

elétricas. Quando for identificado o monitoramento 

do imóvel por empresa de segurança, o agente 

público deverá contatá-la, a fim de providenciar a 

sua abertura. Caso haja negativa, deverá ser 

realizado o ingresso forçado. Em último caso e se 

for de estrita necessidade a violação do imóvel, 

esta deverá ser realizada por profissional técnico 

habilitado em abertura de portas, que deverá 

realizar a abertura da fechadura e o seu posterior 

fechamento, garantindo a integridade do imóvel. As 

despesas decorrentes da abertura de portões e/ou 

portas deverão ser cobradas do proprietário do 

imóvel, conforme a ser definido em 

regulamentação própria. 

Limpeza do local e medidas sanitárias para a 

eliminação de criadouros do mosquito e para o 

controle do vetor: o agente público responsável 

pela ação observará e aplicará todos os 

procedimentos técnicos estabelecidos nas normas 

vigentes. Deverá eliminar os criadouros e 

providenciar, se for o caso, a remoção do lixo, 

solicitando ao órgão responsável do município a 

retirada do mesmo (pneus, potes, garrafas, pratos, 

vasos, vasilhames com acúmulo de água e ou 

criadouros já existentes, entre outros). A ação 

poderá ser realizada por empresa de limpeza 

urbana ou empresa devidamente contratada pela 

Prefeitura Municipal para a realização desta 

atividade. Caso exista vegetação que impeça a 

adequada vistoria do imóvel, o agente de saúde 
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deverá contatar o órgão público competente ou de 

empresa devidamente contratada pela Prefeitura 

Municipal para que proceda a limpeza do local com 

a retirada da vegetação e do lixo. No caso de 

piscinas enterradas, caixas d'água sem tampa ou 

outros depósitos de água de grande porte que não 

permitam o seu emborcamento, o agente de saúde 

aplicará o larvicida de acordo com a 

regulamentação própria e realizará a lavagem das 

bordas. No caso de piscinas leves e superficiais, 

realizar o emborcamento ou retirada da mesma do 

local. Posteriormente, conforme regulamentação a 

ser feita pelos municípios, os valores poderão ser 

cobrados do proprietário juntamente com o imposto 

predial ou através de documento de cobrança a ser 

definido pela Prefeitura. Além da cobrança do 

serviço, poderá ser feita regulamentação para a 

cobrança de uma multa pela vigilância em saúde, 

cujo valor deverá ser revertido para a realização 

das ações de vigilância em saúde. 

Saída do local: deverá ser emitido Relatório 

Circunstanciado (modelo constante no Anexo I) 

onde constarão, no mínimo, as seguintes 

informações: x nome completo e identificação das 

pessoas que realizaram e acompanharam a ação; 

x data e hora da ação; x descrição detalhada da 

forma que se deu o ingresso no imóvel; x descrição 

detalhada das medidas sanitárias adotadas para o 

controle do vetor e para a eliminação de criadouros 

do mosquito; x medidas administrativas a serem 

adotadas; x descrição das medidas adotadas para 

a preservação da integridade do imóvel quando do 

ingresso forçado, se for o caso; x condições do 

imóvel quando da finalização dos trabalhos e saída 

dos agentes; x assinatura de duas testemunhas. 

Caso o ingresso tenha se realizado por profissional 

técnico habilitado em abertura de portas, este 

também deverá efetuar o fechamento do imóvel de 

forma a garantir a sua integridade. 

ANEXO III 

PROCEDIMENTO PARA O CASO DE RECUSA 

EM PERMITIR O INGRESSO DO AGENTE 

PÚBLICO, REGULARMENTE DESIGNADO E 

IDENTIFICADO, NO RECINTO A SER 

EXAMINADO 

No caso de ocorrência de recusa em permitir o 

ingresso do agente público, regularmente 

designado e identificado, no recinto a ser 

examinado, deverá ser lavrado Relatório de 

Recusa de Acesso a Imóvel, conforme modelo 

abaixo, o qual deverá ser encaminhado por meio 

de ofício imediatamente aos seguintes órgãos: 

Procuradoria Geral do Município, a fim de que seja 

requerida a correspondente determinação judicial 

prevista no art. 5º, XI, da Constituição Federal de 

1988; Vigilância Sanitária, a fim de que seja 

apurada a ocorrência de infração sanitária, de 

acordo com o disposto na Lei Federal nº 6.437/77 

ou legislação específica municipal; e ao Ministério 

Público Estadual competente, a fim de que seja 

apurada a ocorrência de responsabilidade cível 

e/ou penal. 

MODELO DE RELATÓRIO RECUSA DE 
INGRESSO NO IMÓVEL 

RELATÓRIO RECUSA DE INGRESSO NO 

IMÓVEL 

Ao(s) ___dias do mês de ________do ano de____, 

com a finalidade de executar as medidas 

necessárias ao controle do mosquito transmissor 

do Vírus da Dengue, do Vírus Chikungunya, do 

Zika Vírus e da Febre Amarela urbana, no imóvel 

localizado__________________________, houve 

recusa do proprietário / responsável___________, 

RG/CPF__________________em permitir o 

ingresso do agente público signatário no recinto a 

ser examinado. Diante do exposto, o presente 

relatório será encaminhado aos órgãos públicos 

competentes para a adoção das medidas cabíveis. 

(local e data) 

Identificação de 2 (dois) agentes que 
participaram da ação: 

Nome:  

Identidade Funcional: 

ASSINATURA  

(assinatura do agente público) 

Nome: 

Identidade Funcional: 

ASSINATURA 
(assinatura do agente público) 
 

Identificação de duas testemunhas: 

Nome: 

CPF: 

ASSINATURA 
Nome: 

CPF:  

ASSINATURA 

 
DECRETO Nº 008, DE 18/03/2016 

INSTITUI O PROGRAMA MUNICIPAL DE 

REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA – 

“PROGRAMA MINHA TERRA LEGAL” – 

NO ÂMBITO DA ZONA URBANA, OU 

CONSIDERADA DE EXPANSÃO URBANA, NA 

FORMA DA LEI, ATRAVÉS DO RECONHECIMENTO 

DAS OCUPAÇÕES DE LOTES E IMÓVEIS, BEM 

COMO DO DIREITO AO USO ESPECIAL SOBRE 

IMÓVEIS, POR MEIO DE TITULAÇÃO, VINCULADO 

À SECRETARIA DE HABITAÇÃO – SEHAB, E 

DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 
PAULO SÉRGIO RODRIGUES TITAN, 

Prefeito do Município de Castanhal, no uso de 
suas atribuições legais, tendo em vista o disposto 
no artigo 94 da Lei Complementar nº 012/2003 – 
Código de Terras do Município de Castanhal; art. 
88, inciso XXIV e art. 89, §2º, inciso V e art. 164, 
inciso III, alínea “p” da Lei Municipal nº 016/2006 – 
Plano Diretor Participativo do Município de 
Castanhal; na Lei Federal nº 12.651/2012; Lei 
Federal nº 11.977/2009; Lei Federal nº 
10.257/2001 e na Medida Provisória nº 2.220/2001, 
DECRETA: 

CAPITULO I 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 1º. Este Decreto estabelece, na forma do 
Plano Diretor Participativo deste Município, que as 
áreas consideradas de interesse social serão 
apreciadas para o fim específico da regularização 
fundiária, através da legitimação da posse, por 
meio da emissão de Título Provisório e Título 
Definitivo, na forma da legislação acima. 

§ 1º. Trata-se de direito real resolúvel, 
concedido por termo administrativo, no qual o 
Poder Público Municipal reconhece ao particular o 
domínio útil de lote público ou área urbana de 
ocupação, a título gratuito, por meio de processo 
administrativo, sob a atuação da Secretaria 
Municipal de Habitação – SEHAB, com 
participação da Procuradoria Jurídica Municipal. 

§ 2º. Celebra-se por meio de instrumentos 
particulares elaborados pelo órgão público 
responsável, inscrito em livro próprio existente no 
setor de acompanhamento de registros do 
patrimônio público municipal. 

§ 3º. Ao Poder Público Municipal reserva-se o 
domínio pleno dos lotes cedidos em regime de 
titulação provisória, quando aplicável. 

§4º. O título definitivo converterá a posse em 
propriedade, através do reconhecimento, pelo 
poder público municipal, do domínio legítimo ao 
intitulado. 

Art. 2º. Os títulos deverão ser registrados no 
cartório de imóveis competente. 

Art. 3º. Desde a inscrição no Programa Minha 
Terra Legal, até a decisão que deferir ou denegar a 
titulação, o requerente da área continuará a fruir 
plenamente do terreno para os devidos fins de 
direito. 

CAPÍTULO II 
DAS POSSIBILIDADES LEGAIS 

Art. 4º. A titulação será passível de 
deferimento nas seguintes situações: 

I) Regularização fundiária de interesse social; 
II) Urbanização integrada para áreas de 

interesse social; 
III) Fomento ao pequeno comércio ou serviços; 
IV) Habitação; 
V) Cultivo de terra; 
VI) Aproveitamento sustentável das áreas 

ambientais; 
VII) Outras modalidades de interesse social. 

CAPÍTULO III 
DOS PRAZOS 

Art. 5º. Em se tratando de imóvel/área 
destinado(a) a regularização de projetos de 
habitação de interesse social, cuja posse legítima 
seja reconhecidamente superior a 05 (cinco) anos, 
será conferido ao titular o título definitivo. 

§1º. A posse cujo período for 
reconhecidamente inferior ao previsto no caput, 
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será objeto de título provisório, o qual terá validade 
de 24 (vinte e quatro meses), podendo ser 
convertido em título definitivo se forem cumpridas 
as condicionantes e finalidades nele inscritas; se 
não, o título será considerado caduco e o titular da 
posse perderá a concessão. 

§2º. Os imóveis deverão ser utilizados para os 
fins propostos pela concessão do título, sob pena 
de revogação do ato administrativo que os 
concedeu. 

§3º. Aos títulos provisórios expedidos na forma 
da lei, destinados à regularização de imóveis 
advindos de projetos de habitação de interesse 
social, é proibida sua transferência por ato inter 
vivos, de forma gratuita ou onerosa, sem prévia 
autorização da autoridade concedente. 

CAPÍTULO IV 
DOS REQUISITOS PARA POSTULAÇÃO 
Art. 6º. Aquele que requerer a legalização do 

imóvel ocupado na forma proposta no Programa 
Minha Terra Legal, deverá comprovar: 

I – Ser reconhecidamente ocupante do imóvel, 
considerada a moradia habitual própria ou familiar, 
pleiteado pelo prazo e forma previstos na forma do 
artigo anterior e nas leis pertinentes; 

O herdeiro poderá somar o tempo de 
ocupação efetivo de seu antecedente; 

A posse sucessiva, desde que comprovada, 
somará ao tempo do atual ocupante;  

II – Não ser proprietário ou manter a posse de 
outro imóvel; 

III – Não ser cônjuge sob qualquer regime 
matrimonial, oficializado ou através de união 
estável (mediante Declaração assinada pelos 
companheiros), de ocupante de outro imóvel 
situado neste município cuja regularização se 
postula; 

O cônjuge que comprovar estar separado de 
fato de seu consorte pelo período de mais de 02 
(dois) anos antes do requerimento de que trata 
este Decreto, poderá postular pela legalização de 
imóvel abrangido por este programa. 

Será reconhecida na forma da lei, a concessão 
de título ao casal – independente da identidade de 
gênero de seus componentes – que postular a 
titulação em conjunto, desde que firmada a união 
através da Declaração de União Estável, mantida a 
vedação deste inciso III. 

IV – Não existir entre os postulantes qualquer 
tipo de conflito, disputa judicial ou extrajudicial 
sobre o bem a ser regularizado, sendo 
recomendada em todo caso a mediação pela 
posse conjunta do imóvel; 

V – Não estar o requerente, seu cônjuge ou 
companheiro, envolvido em ocupação declarada 
pelo poder público como irregular, invasão de 
áreas públicas ou particulares que não estejam 
previstas e pacificadas no âmbito do programa de 
regularização fundiária ou sejam projetos de 
desapropriação para fins de reforma fundiária; 

VI – Não existir divergência sobre a área a ser 
reconhecida no bojo da declaração dos 
confinantes, salvo erro ou engano, ressalvado o 
julgamento pela Secretaria Municipal de Habitação 
– SEHAB; 

VII – Não ser beneficiário ou contemplado a 
contratar programas sociais de habitação de 
qualquer dos entes da Administração Pública. 

Art. 7º. O presente programa priorizará o 
atendimento pelo poder público aos 
reconhecidamente pobres na forma da lei, bem 

como aos idosos e portadores de necessidades 
especiais. 

CAPÍTULO V 
DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 

Art. 8º. A concessão da titulação deverá ser 
requerida por interessado à Prefeitura Municipal de 
Castanhal por meio de Requerimento Padrão, 
disponibilizado e encaminhado à Secretaria 
Municipal de Habitação – SEHAB, acompanhado 
dos seguintes documentos: 

I – Cópia de documentação de identificação 
pessoal com foto acompanhada do CPF; 

II – Cópia de comprovantes de residência; 
III – Declaração firmada pelo ocupante; 
IV – Declaração dos confinantes; 
V – Cópia do BIC. 
§ 1º. Caberá à Secretaria Municipal de 

Habitação – SEHAB proceder à análise do 
requerimento, efetivar diligências técnicas quando 
necessárias, dirimir dúvidas, instruir o processo e 
formatar o título de concessão, respeitando a 
legislação federal, estadual e municipal atinente ao 
tema. 

§ 2º. Autuado o requerimento acompanhado 
da documentação exigida, será expedido Edital 
com prazo de 15 (quinze) dias, para ciência e 
eventual manifestação aos possíveis interessados, 
que será dirigida à Secretaria Municipal de 
Habitação – SEHAB. 

§ 3º. Sobre a manifestação prevista no 
parágrafo anterior a parte requerente será intimada 
a responder no prazo improrrogável de 05 (cinco) 
dias. 

§ 4º. O julgamento será realizado pela 
Secretária Municipal de Habitação – SEHAB, após 
parecer da Procuradoria Jurídica do Município. 

§ 5º. Sendo julgada procedente a 
manifestação o processo será arquivado ou, se 
possível, se as áreas restarem definidas nos autos, 
serão expedidos títulos aos interessados na 
proporção que couber a cada um destes, após 
apuração pela Secretaria Municipal de Habitação – 
SEHAB. 

§ 6º. Não havendo manifestação a área 
requerida será homologada. 

Art. 9º. O processo de regularização previsto 
neste decreto será autuado individualmente para 
cada requerente ou havendo mais de um para o 
mesmo imóvel, em nome de um destes ou de 
todos os interessados. 

§1º. A investigação sobre a ocupação/posse 
será realizada exclusivamente e deferida 
exclusivamente pela Secretária Municipal de 
Habitação – SEHAB na delegação a que alude o 
art. 116 da Lei Orgânica Municipal, através da 
lavratura do Termo de Reconhecimento de 
Ocupação/Posse, lauda que encerrará o processo 
de regularização e consequente emissão do título 
apropriado. 

§2º. Contra o deferimento ou não do título, 
independente do tipo de titulação, não caberá 
recurso na forma deste decreto. 

Art. 10. Os prazos previstos neste decreto 
contar-se-ão em dias corridos, desprezando-se o 
dia do início e computando o do término e, ao 
recair em feriados ou em dias não úteis serão 
considerados vencidos no primeiro dia útil 
seguinte. 

Art. 11. O requerente que devidamente 
intimado para cumprir as obrigações previstas na 
forma e prazo previstos neste decreto e não o fizer, 
terá seu processo arquivado. 

Parágrafo Único. Após o arquivamento o 
processo de regularização pode ser novamente 
intentado, porém, deverá recomeçar na ordem em 
que for inserido, obedecendo a cronologia dos 
trabalhos da Secretaria Municipal de Habitação – 
SEHAB. 

Art.12. O requerente poderá apresentar o 
título de terra no cartório de registro de imóveis 
competente para procedimento de abertura ou 
retificação da matrícula da área municipal 
correspondente ao imóvel, objeto da concessão. 

Parágrafo Único. Para tornar efetivo o caput 
deste artigo, o título deverá ser acompanhado de 
planta cadastral (BIC) onde estejam definidas, e 
em escala gráfica suficiente, as áreas do imóvel, 
seus limites e confinantes, medidas lineares e 
benfeitorias existentes. 

CAPÍULO VI 
DAS CUSTAS E ISENÇÕES 

Art. 13. A concessão de direito real de uso 
será gratuita para imóveis previstos no Programa 
Minha Terra Legal. 

Art. 14. Não haverá custas e emolumentos 
notariais na forma do art. 213, § 15 da Lei nº 
6.015/73, aos imóveis abrangidos por este 
programa. 

Art. 15. A isenção do Imposto sobre o Imposto 
de Transmissão de Bens Imóveis Inter Vivos – 
ITBI, ocorrerá nos seguintes casos, nos termos da 
Lei Complementar Municipal nº 001, de 21 de 
dezembro de 2001, Código Tributário Municipal: 

I – Imóveis declarados de interesse social ou 
isentos do pagamento do primeiro ano de IPTU; 

II – Imóveis atendidos pelos art. 290-A da Lei 
Federal nº 6.015/73. 

CAPÍTULO VII 
DAS VEDAÇÕES 

Art. 16. É vedado ao beneficiário: 
§ 1º. Alteração da destinação prevista nas 

condicionantes da outorga do título, salvo com 
autorização expressa e justificada do gestor 
público; 

§ 2º. Vender, trocar, ceder ou alugar imóveis 
oriundos de títulos provisórios oriundos deste 
Programa. 

CAPÍTULO VIII 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 17. Os casos omissos neste decreto 
reger-se-ão pelo constante no Código Civil (Lei 
Federal nº 1.406/02), no Estatuto das Cidades (Lei 
Federal nº 10.257/01), no Plano Diretor 
Participativo de Castanhal (Lei Municipal 
Complementar 016/05), e demais diplomas legais 
pertinentes. 

Art. 18. O presente programa conta com a 
atual infraestrutura da Secretaria Municipal de 
Habitação – SEHAB, em esforço conjunto com a 
Procuradoria Jurídica do Município de Castanhal, 
não importando, portanto, em aumento de despesa 
orçamentária decorrente deste plano de 
regularização fundiária. 

Art. 19. Este decreto entra em vigor na data 
de sua publicação. 

Palácio Maximino Porpino, 18 de março de 
2016. 

PAULO SÉRGIO RODRIGUES TITAN 
Prefeito 

ALESSANDRO DA SILVA AMARO 
Secretário Municipal de Administração 

 


