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DECRETO Nº 038/17, DE 30/01/2017 

“DISPÕE SOBRE A 
INSTAURAÇÃO DE PARECER 
NORMATIVO PELA 
PROCURADORIA GERAL DO 
MUNICÍPIO NO ÂMBITO DO 
MUNICÍPIO DE CASTANHAL E 

DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS” 
O Prefeito Municipal de Castanhal, Estado 

do Pará, senhor PEDRO COELHO DA MOTA 

FILHO, no uso de suas atribuições legais que 

lhe confere o art. 115, VI da Lei Orgânica do 

Município de Castanhal e: 

CONSIDERANDO o artigo 37 da 

Constituição Federal de 1988 que dispõe sobre 

os princípios da administração pública. 

CONSIDERANDO que o princípio da 

eficiência deve nortear a atuação da 

administração pública no sentido de produzir 

resultado rápido e preciso. 

CONSIDERANDO o volume de 

procedimentos administrativos repetitivos, e que 

implicam em uma análise jurídica eficaz e 

objetiva. 

CONSIDERANDO a necessidade de criação 

de instrumentos que viabilizem uma orientação 

jurídica de efeitos vinculantes para aplicação a 

todos os casos idênticos que passarem a existir. 

DECRETA: 
Art. 1º. A Procuradoria Geral do Município 

elaborará parecer normativo com orientação 

vinculante a todos os órgãos da Administração 

Pública direta e indireta do Município de 

Castanhal, nos casos de questões que demandem 

tratamento de matéria idêntica que envolvam 

direitos e deveres dos servidores, dos 

prestadores de serviços e demais contratantes 

com o poder público municipal e/ou de temas 

que impliquem em repetição de um mesmo 

objeto já analisado reiteradamente, e cujo efeito 

passará a ser geral e obrigatório para todos os 

casos assemelhados. 

Art. 2º. Despacho do Prefeito autorizará o 

efeito vinculante previsto no artigo anterior, 

com publicação do parecer normativo no Diário 

Oficial do Município, e que será aplicado para 

os casos assemelhados, servindo como alicerce 

para a prática de atos administrativos futuros. 

Art. 3º. O parecer não publicado no Diário 

Oficial do Município obriga apenas as 

repartições e partes interessadas e aos assessores 

jurídicos da PGM distribuídos por Secretarias 

deste Município, a partir do momento em que 

dele tenham ciência. 

Art. 4º - Dá-se Ciência, Registre-se, 

Publique-se, Cumpra-se. 

Art. 5º.  – Este Decreto entra em vigor na 

data de sua publicação, revogadas as disposições 

em contrário. 

Gabinete do Prefeito Municipal de 

Castanhal, Estado do Pará, aos 30 de janeiro de 

2017. 

Pedro Coelho da Mota Filho 

Prefeito Municipal de Castanhal 

DECRETO Nº 039/17, DE 30/01/2017 
“DISPÕE SOBRE O REAJUSTE DO 
SALÁRIO MÍNIMO NO MÊS DE JANEIRO 
DESTE EXERCÍCIO SOBRE OS 
VENCIMENTOS DO FUNCIONALISMO 
PÚBLICO” 

O Prefeito Municipal de Castanhal, 
Estado do Pará, senhor PEDRO 
COELHO DA MOTA FILHO, no uso de 
suas atribuições legais que lhe confere 
o art. 115, VI da Lei Orgânica do 

Município de Castanhal e: 
CONSIDERANDO o disposto no § 3º 

do artigo 39 da Constituição Federal de 
1988, que garante aos servidores 

ocupantes de cargos públicos os 
direitos previstos no artigo 7º, incisos 
IV e VII da Carta Magna; 

CONSIDERANDO a garantia de 
salário, nunca inferior ao mínimo legal; 

CONSIDERANDO o Decreto Federal 
nº 8948, publicado em 30 de dezembro 
de 2016 no diário oficial da união, que 
reajustou em 6,47% o valor do salário 
mínimo nacional para R$ 937,00; 

CONSIDERANDO a necessidade de 
adequação, via autorização legislativa, 
dos vencimentos dos servidores 
públicos do Município de Castanhal ao 
salário mínimo nacional; 

CONSIDERANDO que o artigo 16, 
inciso I da Lei de Responsabilidade 
Fiscal exige a apresentação de 
estimativa de impacto orçamentário-
financeiro para proposta de lei que 
acarrete aumento de despesa para fins 
de reajuste do salário dos servidores;  

CONSIDERANDO a impossibilidade 

de realizar, até a presente data, a 
estimativa de impacto orçamentário-
financeiro para o presente exercício e 
os dois subsequentes, por falta de 
informações necessárias, em razão de 
que esta só poderá ser feita após o 
fechamento da folha de pagamentos 
desse mês;  

DECRETA: 
Art. 1º O pagamento do salário dos 

servidores do Município de Castanhal 
que percebam salário no valor de até 
R$937,00 , excepcionalmente no mês 
de janeiro deste exercício e/ou até a 

finalização do estudo de impacto 
orçamentário-financeiro, observará o 
salário mínimo nacional vigente. 

Art. 2º Que as Secretarias de 
Finanças e Administração realizem a 
estimativa de impacto orçamentário-
financeiro, necessário ao 
encaminhamento do projeto de lei à 
Câmara dos Vereadores, para fins de 
autorização do reajuste salarial aos 
servidores públicos municipais: ativos e 
aposentados, e pensionistas, com base 
no mesmo percentual aplicado ao 
salário mínimo vigente. 

 
Art. 3º Em caso da estimativa de 

impacto orçamentário-financeiro 
indicar adequação ao disposto no artigo 
19, inciso III c/c artigo 20, inciso III, 
alínea b, da Lei de Responsabilidade 
Fiscal, seja providenciado pela 
Procuradoria Geral do Município 

Projeto de Lei promovendo o reajuste 
retroativo ao mês de janeiro deste 
exercício. 

Art. 4º Este Decreto entra em vigor 

com efeito retroativo a 02 de janeiro de 
2017, revogadas as disposições em 
contrário 

Art. 5º Dá-se Ciência, Registre-se, 
Publique-se, Cumpra-se. 

Gabinete do Prefeito Municipal de 
Castanhal, Estado do Pará, aos 30 de 

janeiro de 2017. 

Pedro Coelho da Mota Filho 

Prefeito Municipal de Castanhal 
 


