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EDITAL Nº 001/2017 DE 
CONVOCAÇÃO 

AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA 
APRESENTAÇÃO DO PROJETO DE 

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 
2018 (LDO-2018) 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE 
CASTANHAL torna público, nos termos do artigo 
4º da Lei Complementar nº 101/2000 – Lei de 
Responsabilidade Fiscal, e faz saber a todos que 
tomarem ciência deste edital que se realizará 
Audiência Pública para apresentação do projeto de 
Lei de Diretrizes Orçamentárias 2018 (LDO-2018), 
no dia 10 de Abril de 2017, às 09:00h, no auditório 
da Escola SESI Castanhal, na BR316, nesta 
cidade de Castanhal; 

Convida a comunidade em geral, entidades da 
sociedade civil, os representantes do Poder 
Público, para a participação da audiência pública. 

Dá-se Ciência, Registre-se, Publique-se, 
Cumpra-se. 

Castanhal, Pa, 05 de Abril de 2017 
Pedro Coelho da Mota Filho 

Prefeito Municipal de Castanhal 

CONTRATO DE LOCAÇÃO 028/2017 
CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL 
QUE CELEBRAM ENTRE SI A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE 
CASTANHAL E O Sr. FABIO GILSON 
SOUZA BEZERRA. 

Pelo presente instrumento, o MUNICÍPIO DE 
CASTANHAL, pessoa jurídica de direito público 
interno, inscrita no CNPJ sob o n° 
05.121.991/0001-84, cuja Prefeitura encontra-se 
estabelecida na Av. Barão do Rio Branco, n° 2332, 
CEP 68.743-050, nesta Cidade, Estado do Pará, 
neste ato representado por seu titular, o Sr. 
PEDRO COELHO DA MOTA FILHO, brasileiro, 
casado,  inscrita no CPF Nº 057.959.822-53, e RG 
3217611 SEGUP/PA, residente e domiciliado na 
RD BR 316 KM 60 S/N, bairro Titanlândia, 
Castanhal - Pará,  doravante denominado  
LOCATÁRIO, e, de outro lado, o Sr. FABIO 
GILSON SOUZA BEZERRA, brasileiro, casado, 
empresário, portador da carteira de Identidade 
4366191 – SSP/PA e inscrito no CPF Nº 
131.394.362-20, residente  e domiciliado na Av. 
Barão do Rio Branco, nº 2151, Apto 601, Nova 
Olinda,  Castanhal - Pará, doravante denominado  
LOCADOR. 

As partes acima qualificadas resolvem de 
comum acordo firmar o presente CONTRATO, que 
se regerá pelas cláusulas e condições abaixo 
especificadas: 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA 
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

1.1 – O instrumento em questão é firmado com 
base no art. 24, inciso X, da Lei Federal nº 
8.666/93, de 21 de junho de 1993, e suas 
alterações, aplicando-se, supletivamente, pelos 
preceitos do Direito Público, os princípios da Teoria 
Geral dos Contratos e disposições do Direito 
Privado. Os casos omissos serão resolvidos à luz 
da mencionada legislação, recorrendo-se à 
analogia, aos costumes e aos princípios gerais do 
Direito. 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO 

2.1 – O objeto do presente Contrato é a 
locação do imóvel de propriedade do LOCADOR, 
situado na Av. Presidente Vargas nº 904, bairro 
Cristo Redentor, que se destina ao FUNCIONAMENTO 

DA COORDENADORIA DE PATRIMÔNIO DO MUNICÍPIO. 
CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO 
3.1 – A locação será celebrada pelo prazo 

certo e determinado de 09 (nove) meses, a contar 
de 01/04/2017 a 31/12/2017, podendo ser 
prorrogado,  enquanto quaisquer das partes não 
tomar a iniciativa de rescindi-lo, o que só poderá 
ser feito mediante aviso prévio por escrito de 30 
(trinta) dias, sempre que tal rescisão não traga 
prejuízo ao LOCATÁRIO. 

CLÁUSULA QUARTA – DO VALOR E 
PAGAMENTO 

4.1 – O valor mensal da locação será de 
R$4.000,00 (quatro mil reais), pelo período referido 
na cláusula anterior, perfazendo um valor total de 
R$36.000,00(trinta e seis mil reais). 

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

4.2 – Em caso de prorrogação, o aludido valor 
deverá ser reajustado com base no Índice Geral de 
Preços do Mercado – IGPM. 

Parágrafo único - A eventual tolerância em 
qualquer atraso ou demora do pagamento de 
aluguéis, impostos, taxas, seguro ou demais 
encargos de responsabilidade do LOCATÁRIO, em 
hipótese alguma poderá ser considerada como 
modificação das condições do Contrato, que 
permanecerão em vigor para todos os efeitos. 

CLÁUSULA QUINTA – DA RESCISÃO 
5.1 - O presente Contrato poderá ser 

rescindido nos casos seguintes: 
a) Por ato unilateral e escrito do LOCATÁRIO, 

nas situações previstas nos incisos I a XII e XVII, 
do artigo 78, da Lei nº 8.666/93, e suas alterações; 

b) Amigavelmente, por acordo das partes, 
mediante formalização de aviso prévio, com 
antecedência mínima de 30 (trinta) dias, 
descabendo indenização a qualquer uma das 
partes, resguardando o interesse público; 

c) Descumprimento, por parte do LOCADOR, 
das obrigações legais e/ou contratuais, 
assegurando ao LOCATÁRIO o direito de rescindir 
o Contrato, a qualquer tempo, independente de 
aviso, interpelação judicial e/ou extrajudicial; 

d) Judicialmente, nos termos da legislação 
vigente. 

CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DO 
LOCATÁRIO 

6.1 – Utilizar a área locada exclusivamente 
para a finalidade contida na Cláusula Segunda; 

6.2 – Manter a conservação do imóvel, tais 
como: limpeza, consertos ou reparos que se 
fizerem necessários e sempre mantendo o prédio 
em bom estado de conservação; 

6.3 – Garantir a segurança e proteção do 
imóvel; 

6.4 – Não sublocar, parcialmente ou em sua 
totalidade o imóvel locado. 

6.5 – Permitir que o LOCADOR, quando 
necessário, visite o imóvel desde que avisados o 
LOCATÁRIO ou os usuários com antecedência 
mínima de 03 (três) dias. 

6.6 – Efetuar o pagamento do consumo de 
energia elétrica e de água durante o período da 
locação. 

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES 
DO LOCADOR 

7.1 – Respeitar os prazos avençados neste 
Contrato, fornecer os recibos, que se obrigam a 
respeitar a locação até o término; 

7.2 – Comunicar com antecedência de no 
mínimo 30 (trinta) dias qualquer intenção de alienar 
o imóvel ou rescindir o presente Contrato, por 
qualquer razão aqui pactuada, ou fundada em Lei; 

7.3 – Indenizar o LOCATÁRIO se der causa a 
rescisão deste Contrato, por qualquer das razões 
aqui pactuadas ou fundadas em Lei. 

7.4 – Dar quitação dos débitos referentes ao 
Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU – do 
imóvel locado. 

CLÁUSULA OITAVA – DA SITUAÇÃO E 
ESTADO DO IMÓVEL QUANDO NO ATO DA 
DEVOLUÇÃO 

8.1 – Obriga-se o LOCATÁRIO a devolver o 
imóvel no mesmo estado em que o recebeu, 
conforme laudo de avaliação realizado por este 
ente público, mediante participação da 
LOCATÁRIA. 

8.2 – O LOCATÁRIO satisfará, não somente 
no ato da devolução, mas durante toda a vigência 
deste Contrato, todas as necessidades de 
conservação, manutenção e higiene do imóvel, a 
suas próprias expensas, com solidez e perfeição, 
satisfazendo neste sentido todas e quaisquer 
exigências das autoridades públicas, sob  pena de 
violação desta Cláusula. 

8.3 – O LOCATÁRIO será responsável pela 
conservação do imóvel, pelos danos causados ao 
mesmo, pelo mau trato e pelo uso do imóvel que 
porventura resultar em danos aos vizinhos. 

CLÁUSULA NONA – DAS BENFEITORIAS E 
MELHORAMENTOS 

9.1 – As benfeitorias e/ou melhoramentos que 
venham a ser realizadas no imóvel locado aderirão 
automaticamente ao mesmo. 

CLÁUSULA DÉCIMA – DOS RECURSOS 
0202 – Secretaria  Municipal de Administração 
04.122.0004.2.006 – Manutenção das 

Atividades da Sec. de Administração 
3.3.90.36.00 – Outros Serviços de Terceiros 

Pessoa Física 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA 

INEXECUÇÃO E DAS PENALIDADES 
11.1 – A inexecução total ou parcial do 

Contrato pelo LOCADOR poderá importar nas 
penalidades seguintes: 

a) Advertência, por escrito, quando 
constatadas pequenas irregularidades para as 
quais tenha concorrido; 

b) Suspensão do direito de licitar e 
impedimento de contratar com a Administração, 
num prazo de até 02 (dois) anos, dependendo da 
gravidade da falta; 

c) Declaração de inidoneidade para licitar ou 
contratar no caso de faltas graves; 

d) Na aplicação de penalidades serão 
admitidos os recursos estabelecidos em lei, 
assegurados o contraditório e a ampla defesa. 

Parágrafo único – A rescisão do contrato 
sujeita o LOCADOR à multa rescisória 
correspondente ao valor de 10% (dez por cento) do 
valor do saldo do contrato, corrigido na data da 
rescisão. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO FORO 
12.1 – Para dirimir qualquer questão 

decorrente do presente Contrato, as Partes elegem 
o foro da cidade de Castanhal, Estado do Pará, 
com renúncia expressa de qualquer outro, cuja 
competência for invocável. 
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CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA 
PUBLICIDADE 

13.1 – O presente instrumento de Contrato 
será publicado no Diário Oficial do Município de 
Castanhal, no prazo de 10 (dez) dias a partir de 
sua assinatura. 

Para firmeza e como prova de assim haverem 
contratado as Partes, firmam o presente 
instrumento em 04 (quatro) vias de igual teor e 
conteúdo, na presença das testemunhas abaixo 
assinadas, para que produza seus ulteriores fins 
de direito. 

Castanhal (PA), 01 de abril  de 2017. 
PEDRO COELHO DA MOTA FILHO 

Prefeito Municipal de Castanhal 
FABIO GILSON SOUZA BEZERRA 

Locador 
1ª Testemunha 
_________________________________. 
RG. 
2ª Testemunha 
__________________________________. 
RG. 

CONTRATO DE LOCAÇÃO 026/2017 
CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL 
QUE CELEBRAM ENTRE SI A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE 
CASTANHAL E O Sr. FABIO GILSON 
SOUZA BEZERRA. 

Pelo presente instrumento, o MUNICÍPIO DE 
CASTANHAL, pessoa jurídica de direito público 
interno, inscrita no CNPJ sob o n° 
05.121.991/0001-84, cuja Prefeitura encontra-se 
estabelecida na Av. Barão do Rio Branco, n° 2332, 
CEP 68.743-050, nesta Cidade, Estado do Pará, 
neste ato representado por seu titular, o Sr. 
PEDRO COELHO DA MOTA FILHO, brasileiro, 
casado,  inscrita no CPF Nº 057.959.822-53, e RG 
3217611 SEGUP/PA, residente e domiciliado na 
RD BR 316 KM 60 S/N, bairro Titanlândia, 
Castanhal - Pará,  doravante denominado  
LOCATÁRIO, e, de outro lado, o Sr. FABIO 
GILSON SOUZA BEZERRA, brasileiro, casado, 
empresário, portador da carteira de Identidade 
4366191 – SSP/PA e inscrito no CPF Nº 
131.394.362-20, residente  e domiciliado na Av. 
Barão do Rio Branco, nº 2151, Apto 601, Nova 
Olinda,  Castanhal - Pará, doravante denominado  
LOCADOR. 

As partes acima qualificadas resolvem de 
comum acordo firmar o presente CONTRATO, que 
se regerá pelas cláusulas e condições abaixo 
especificadas: 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA 
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

1.1 – O instrumento em questão é firmado com 
base no art. 24, inciso X, da Lei Federal nº 
8.666/93, de 21 de junho de 1993, e suas 
alterações, aplicando-se, supletivamente, pelos 
preceitos do Direito Público, os princípios da Teoria 
Geral dos Contratos e disposições do Direito 
Privado. Os casos omissos serão resolvidos à luz 
da mencionada legislação, recorrendo-se à 
analogia, aos costumes e aos princípios gerais do 
Direito. 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO 
2.1 – O objeto do presente Contrato é a 

locação do imóvel de propriedade do LOCADOR, 
situado a Rua Quincas Nascimento nº 521,  térreo, 
Saudade I, que se destina ao FUNCIONAMENTO DA 

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE.  
CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO 

3.1 – A locação será celebrada pelo prazo 
certo e determinado de 09 (nove) meses, a contar 
de 01/04/2017 a 31/12/2017, podendo ser 
prorrogado,  enquanto quaisquer das partes não 
tomar a iniciativa de rescindi-lo, o que só poderá 
ser feito mediante aviso prévio por escrito de 30 
(trinta) dias, sempre que tal rescisão não traga 
prejuízo ao LOCATÁRIO. 

CLÁUSULA QUARTA – DO VALOR E 
PAGAMENTO 

4.1 – O valor mensal da locação será de 
R$4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), pelo 
período referido na cláusula anterior, perfazendo 
um valor total de R$40.500,00 (quarenta mil e 
quinhentos reais) 

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

4.2 – Em caso de prorrogação, o aludido valor 
deverá ser reajustado com base no Índice Geral de 
Preços do Mercado – IGPM. 

Parágrafo único - A eventual tolerância em 
qualquer atraso ou demora do pagamento de 
aluguéis, impostos, taxas, seguro ou demais 
encargos de responsabilidade do LOCATÁRIO, em 
hipótese alguma poderá ser considerada como 
modificação das condições do Contrato, que 
permanecerão em vigor para todos os efeitos. 

CLÁUSULA QUINTA – DA RESCISÃO 
5.1 - O presente Contrato poderá ser 

rescindido nos casos seguintes: 
a) Por ato unilateral e escrito do LOCATÁRIO, 

nas situações previstas nos incisos I a XII e XVII, 
do artigo 78, da Lei nº 8.666/93, e suas alterações; 

b) Amigavelmente, por acordo das partes, 
mediante formalização de aviso prévio, com 
antecedência mínima de 30 (trinta) dias, 
descabendo indenização a qualquer uma das 
partes, resguardando o interesse público; 

c) Descumprimento, por parte do LOCADOR, 
das obrigações legais e/ou contratuais, 
assegurando ao LOCATÁRIO o direito de rescindir 
o Contrato, a qualquer tempo, independente de 
aviso, interpelação judicial e/ou extrajudicial; 

d) Judicialmente, nos termos da legislação 
vigente. 

CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DO 
LOCATÁRIO 

6.1 – Utilizar a área locada exclusivamente 
para a finalidade contida na Cláusula Segunda; 

6.2 – Manter a conservação do imóvel, tais 
como: limpeza, consertos ou reparos que se 
fizerem necessários e sempre mantendo o prédio 
em bom estado de conservação; 

6.3 – Garantir a segurança e proteção do 
imóvel; 

6.4 – Não sublocar, parcialmente ou em sua 
totalidade o imóvel locado. 

6.5 – Permitir que o LOCADOR, quando 
necessário, visite o imóvel desde que avisados o 
LOCATÁRIO ou os usuários com antecedência 
mínima de 03 (três) dias. 

6.6 – Efetuar o pagamento do consumo de 
energia elétrica e de água durante o período da 
locação. 

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES 
DO LOCADOR 

7.1 – Respeitar os prazos avençados neste 
Contrato, fornecer os recibos, que se obrigam a 
respeitar a locação até o término; 

7.2 – Comunicar com antecedência de no 
mínimo 30 (trinta) dias qualquer intenção de alienar 

o imóvel ou rescindir o presente Contrato, por 
qualquer razão aqui pactuada, ou fundada em Lei; 

7.3 – Indenizar o LOCATÁRIO se der causa a 
rescisão deste Contrato, por qualquer das razões 
aqui pactuadas ou fundadas em Lei. 

7.4 – Dar quitação dos débitos referentes ao 
Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU – do 
imóvel locado. 

CLÁUSULA OITAVA – DA SITUAÇÃO E 
ESTADO DO IMÓVEL QUANDO NO ATO DA 
DEVOLUÇÃO 

8.1 – Obriga-se o LOCATÁRIO a devolver o 
imóvel no mesmo estado em que o recebeu, 
conforme laudo de avaliação realizado por este 
ente público, mediante participação da 
LOCATÁRIA. 

8.2 – O LOCATÁRIO satisfará, não somente 
no ato da devolução, mas durante toda a vigência 
deste Contrato, todas as necessidades de 
conservação, manutenção e higiene do imóvel, a 
suas próprias expensas, com solidez e perfeição, 
satisfazendo neste sentido todas e quaisquer 
exigências das autoridades públicas, sob  pena de 
violação desta Cláusula. 

8.3 – O LOCATÁRIO será responsável pela 
conservação do imóvel, pelos danos causados ao 
mesmo, pelo mau trato e pelo uso do imóvel que 
porventura resultar em danos aos vizinhos. 

CLÁUSULA NONA – DAS BENFEITORIAS E 
MELHORAMENTOS 

9.1 – As benfeitorias e/ou melhoramentos que 
venham a ser realizadas no imóvel locado aderirão 
automaticamente ao mesmo. 

CLÁUSULA DÉCIMA – DOS RECURSOS 
2101 – Secretaria Municipal de Meio Ambiente 
18.122.00662.2127 – Manutenção das 

atividades da Secretaria Mun. de Meio Ambiente 
3.3.90.36.00 – Outros serviços de Terceiros 

Pessoa Física 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA 

INEXECUÇÃO E DAS PENALIDADES 
11.1 – A inexecução total ou parcial do 

Contrato pelo LOCADOR poderá importar nas 
penalidades seguintes: 

a) Advertência, por escrito, quando 
constatadas pequenas irregularidades para as 
quais tenha concorrido; 

b) Suspensão do direito de licitar e 
impedimento de contratar com a Administração, 
num prazo de até 02 (dois) anos, dependendo da 
gravidade da falta; 

c) Declaração de inidoneidade para licitar ou 
contratar no caso de faltas graves; 

d) Na aplicação de penalidades serão 
admitidos os recursos estabelecidos em lei, 
assegurados o contraditório e a ampla defesa. 

Parágrafo único – A rescisão do contrato 
sujeita o LOCADOR à multa rescisória 
correspondente ao valor de 10% (dez por cento) do 
valor do saldo do contrato, corrigido na data da 
rescisão. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO FORO 
12.1 – Para dirimir qualquer questão 

decorrente do presente Contrato, as Partes elegem 
o foro da cidade de Castanhal, Estado do Pará, 
com renúncia expressa de qualquer outro, cuja 
competência for invocável. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA 
PUBLICIDADE 

13.1 – O presente instrumento de Contrato 
será publicado no Diário Oficial do Município de 
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Castanhal, no prazo de 10 (dez) dias a partir de 
sua assinatura. 

Para firmeza e como prova de assim haverem 
contratado as Partes, firmam o presente 
instrumento em 04 (quatro) vias de igual teor e 
conteúdo, na presença das testemunhas abaixo 
assinadas, para que produza seus ulteriores fins 
de direito. 

Castanhal (PA), 01 de abril  de 2017. 
PEDRO COELHO DA MOTA FILHO 

Prefeito Municipal de Castanhal 
FABIO GILSON SOUZA BEZERRA 

Locador 
1ª Testemunha 
_________________________________. 
RG. 
2ª Testemunha 
__________________________________. 
RG. 

CONTRATO DE LOCAÇÃO 027/2017 
CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL 
QUE CELEBRAM ENTRE SI A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE 
CASTANHAL E O Sr. FABIO GILSON 
SOUZA BEZERRA. 

Pelo presente instrumento, o MUNICÍPIO DE 
CASTANHAL, pessoa jurídica de direito público 
interno, inscrita no CNPJ sob o n° 
05.121.991/0001-84, cuja Prefeitura encontra-se 
estabelecida na Av. Barão do Rio Branco, n° 2332, 
CEP 68.743-050, nesta Cidade, Estado do Pará, 
neste ato representado por seu titular, o Sr. 
PEDRO COELHO DA MOTA FILHO, brasileiro, 
casado,  inscrita no CPF Nº 057.959.822-53, e RG 
3217611 SEGUP/PA, residente e domiciliado na 
RD BR 316 KM 60 S/N, bairro Titanlândia, 
Castanhal - Pará,  doravante denominado  
LOCATÁRIO, e, de outro lado, o Sr. FABIO 
GILSON SOUZA BEZERRA, brasileiro, casado, 
empresário, portador da carteira de Identidade 
4366191 – SSP/PA e inscrito no CPF Nº 
131.394.362-20, residente  e domiciliado na Av. 
Barão do Rio Branco, nº 2151, Apto 601, Nova 
Olinda,  Castanhal - Pará, doravante denominado  
LOCADOR. 

As partes acima qualificadas resolvem de 
comum acordo firmar o presente CONTRATO, que 
se regerá pelas cláusulas e condições abaixo 
especificadas: 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA 
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

1.1 – O instrumento em questão é firmado com 
base no art. 24, inciso X, da Lei Federal nº 
8.666/93, de 21 de junho de 1993, e suas 
alterações, aplicando-se, supletivamente, pelos 
preceitos do Direito Público, os princípios da Teoria 
Geral dos Contratos e disposições do Direito 
Privado. Os casos omissos serão resolvidos à luz 
da mencionada legislação, recorrendo-se à 
analogia, aos costumes e aos princípios gerais do 
Direito. 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO 
2.1 – O objeto do presente Contrato é a 

locação do imóvel de propriedade do LOCADOR, 
situado a Rua Quincas Nascimento nº 521, autos, 
Saudade I, que se destina ao FUNCIONAMENTO DA 

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO.  
CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO 
3.1 – A locação será celebrada pelo prazo 

certo e determinado de 09 (nove) meses, a contar 
de 01/04/2017 a 31/12/2017, podendo ser 
prorrogado,  enquanto quaisquer das partes não 

tomar a iniciativa de rescindi-lo, o que só poderá 
ser feito mediante aviso prévio por escrito de 30 
(trinta) dias, sempre que tal rescisão não traga 
prejuízo ao LOCATÁRIO. 

CLÁUSULA QUARTA – DO VALOR E 
PAGAMENTO 

4.1 – O valor mensal da locação será de 
R$4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), pelo 
período referido na cláusula anterior, perfazendo 
um valor total de R$40.500,00(quarenta mil e 
quinhentos reais) 

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

4.2 – Em caso de prorrogação, o aludido valor 
deverá ser reajustado com base no Índice Geral de 
Preços do Mercado – IGPM. 

Parágrafo único - A eventual tolerância em 
qualquer atraso ou demora do pagamento de 
aluguéis, impostos, taxas, seguro ou demais 
encargos de responsabilidade do LOCATÁRIO, em 
hipótese alguma poderá ser considerada como 
modificação das condições do Contrato, que 
permanecerão em vigor para todos os efeitos. 

CLÁUSULA QUINTA – DA RESCISÃO 
5.1 - O presente Contrato poderá ser 

rescindido nos casos seguintes: 
a) Por ato unilateral e escrito do LOCATÁRIO, 

nas situações previstas nos incisos I a XII e XVII, 
do artigo 78, da Lei nº 8.666/93, e suas alterações; 

b) Amigavelmente, por acordo das partes, 
mediante formalização de aviso prévio, com 
antecedência mínima de 30 (trinta) dias, 
descabendo indenização a qualquer uma das 
partes, resguardando o interesse público; 

c) Descumprimento, por parte do LOCADOR, 
das obrigações legais e/ou contratuais, 
assegurando ao LOCATÁRIO o direito de rescindir 
o Contrato, a qualquer tempo, independente de 
aviso, interpelação judicial e/ou extrajudicial; 

d) Judicialmente, nos termos da legislação 
vigente. 

CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DO 
LOCATÁRIO 

6.1 – Utilizar a área locada exclusivamente 
para a finalidade contida na Cláusula Segunda; 

6.2 – Manter a conservação do imóvel, tais 
como: limpeza, consertos ou reparos que se 
fizerem necessários e sempre mantendo o prédio 
em bom estado de conservação; 

6.3 – Garantir a segurança e proteção do 
imóvel; 

6.4 – Não sublocar, parcialmente ou em sua 
totalidade o imóvel locado. 

6.5 – Permitir que o LOCADOR, quando 
necessário, visite o imóvel desde que avisados o 
LOCATÁRIO ou os usuários com antecedência 
mínima de 03 (três) dias. 

6.6 – Efetuar o pagamento do consumo de 
energia elétrica e de água durante o período da 
locação. 

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES 
DO LOCADOR 

7.1 – Respeitar os prazos avençados neste 
Contrato, fornecer os recibos, que se obrigam a 
respeitar a locação até o término; 

7.2 – Comunicar com antecedência de no 
mínimo 30 (trinta) dias qualquer intenção de alienar 
o imóvel ou rescindir o presente Contrato, por 
qualquer razão aqui pactuada, ou fundada em Lei; 

7.3 – Indenizar o LOCATÁRIO se der causa a 
rescisão deste Contrato, por qualquer das razões 
aqui pactuadas ou fundadas em Lei. 

7.4 – Dar quitação dos débitos referentes ao 
Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU – do 
imóvel locado. 

CLÁUSULA OITAVA – DA SITUAÇÃO E 
ESTADO DO IMÓVEL QUANDO NO ATO DA 
DEVOLUÇÃO 

8.1 – Obriga-se o LOCATÁRIO a devolver o 
imóvel no mesmo estado em que o recebeu, 
conforme laudo de avaliação realizado por este 
ente público, mediante participação da 
LOCATÁRIA. 

8.2 – O LOCATÁRIO satisfará, não somente 
no ato da devolução, mas durante toda a vigência 
deste Contrato, todas as necessidades de 
conservação, manutenção e higiene do imóvel, a 
suas próprias expensas, com solidez e perfeição, 
satisfazendo neste sentido todas e quaisquer 
exigências das autoridades públicas, sob  pena de 
violação desta Cláusula. 

8.3 – O LOCATÁRIO será responsável pela 
conservação do imóvel, pelos danos causados ao 
mesmo, pelo mau trato e pelo uso do imóvel que 
porventura resultar em danos aos vizinhos. 

CLÁUSULA NONA – DAS BENFEITORIAS E 
MELHORAMENTOS 

9.1 – As benfeitorias e/ou melhoramentos que 
venham a ser realizadas no imóvel locado aderirão 
automaticamente ao mesmo. 

CLÁUSULA DÉCIMA – DOS RECURSOS 
0404 – Secretaria Municipal de Planejamento 
04.122.0006.2.012 – Manutenção e 

Operacionalização das atividades da Secretaria 
Municipal de Planejamento. 

3.3.90.36.00 – Outros serviços de Terceiros 
Pessoa Física 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA 
INEXECUÇÃO E DAS PENALIDADES 

11.1 – A inexecução total ou parcial do 
Contrato pelo LOCADOR poderá importar nas 
penalidades seguintes: 

a) Advertência, por escrito, quando 
constatadas pequenas irregularidades para as 
quais tenha concorrido; 

b) Suspensão do direito de licitar e 
impedimento de contratar com a Administração, 
num prazo de até 02 (dois) anos, dependendo da 
gravidade da falta; 

c) Declaração de inidoneidade para licitar ou 
contratar no caso de faltas graves; 

d) Na aplicação de penalidades serão 
admitidos os recursos estabelecidos em lei, 
assegurados o contraditório e a ampla defesa. 

Parágrafo único – A rescisão do contrato 
sujeita o LOCADOR à multa rescisória 
correspondente ao valor de 10% (dez por cento) do 
valor do saldo do contrato, corrigido na data da 
rescisão. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO FORO 
12.1 – Para dirimir qualquer questão 

decorrente do presente Contrato, as Partes elegem 
o foro da cidade de Castanhal, Estado do Pará, 
com renúncia expressa de qualquer outro, cuja 
competência for invocável. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA 
PUBLICIDADE 

13.1 – O presente instrumento de Contrato 
será publicado no Diário Oficial do Município de 
Castanhal, no prazo de 10 (dez) dias a partir de 
sua assinatura. 
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Para firmeza e como prova de assim haverem 
contratado as Partes, firmam o presente 
instrumento em 04 (quatro) vias de igual teor e 
conteúdo, na presença das testemunhas abaixo 
assinadas, para que produza seus ulteriores fins 
de direito. 

Castanhal (PA), 01 de abril  de 2017. 
PEDRO COELHO DA MOTA FILHO 

Prefeito Municipal de Castanhal 
FABIO GILSON SOUZA BEZERRA 

Locador 
1ª Testemunha 
________________________________. 
RG. 
2ª Testemunha 
_________________________________. 
RG. 

 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPRIMENTO E LICITAÇÃO 

1º TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 
01/2017, À ATA DE REGISTRO DE 
PREÇOS 026/2016, VINCULADO AO 
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 
034/2016, QUE FAZEM ENTRE A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE 
CASTANHAL E A  EMPRESA 
INTERTON COMÉRCIO LTDA, QUE TEM 
POR OBJETO FORNECIMENTO DE 
MATERIAL DE INFORMATICA PARA 
ATENDER AS NECESSIDADES DO 
FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA 
SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE 
CASTANHAL/PARÁ.  

A PREFEITURA MUNICIPAL DE 
CASTANHAL- Contratante, estabelecida à Av. 
Barão do Rio, nº 2232, Pessoa Jurídica de Direito 
Público inscrita no CNPJ/MF05.121.991/001-84, 
neste Município de Castanhal, neste ato 
representado Pelo Prefeito Municipal o Sr. PEDRO 
COELHO DA MOTA FILHO, brasileiro, casado, 
empresário, inscrito no RG nº 32176- 2ª via, e CPF 
nº 057.959.822-53; e a empresa INTERTON 
COMÉRCIO LTDA, Pessoa Jurídica de Direito 
Privado, já qualificada no presente processo, com 
fundamento art.65, inciso II, alínea d, § 1º da Lei 
Federal nº 8.666/93 e art. 17 e art. 18 do Decreto 
nº 7.892/2013, neste Município de Castanhal-Pará, 
pactuaram para aquisição de material de 
informática, o presente TERMO DE 
APOSTILAMENTO, para fazer 
reajuste/readequação aos preços dos itens 
cotados no pregão 034/2016, o que fazem nos 
seguintes termos:  

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO 
O presente termo de apostilamento tem como 

objeto o reajuste/readequação do valor dos itens 
cotados na ata de registro de preços nº 026/2016. 

CLÁUSULA SEGUNDA: DO VALOR DO 
TERMO DE APOSTILAMENTO 

O valor total global dos itens cotados na ata de 
registros de preços 026/2016 passará de R$ 
886.957,00 (Oitocentos e oitenta e seis mil, 
novecentos e cinquenta e sete reais) para R$ 
596.307,00 (Quinhentos e noventa e seis mil, 
trezentos e sete reais) com os devidos 
reajustes/readequação.  

CLÁUSULA QUARTA: DO FUNDAMENTO 
LEGAL 

O presente termo de apostilamento encontra 
amparo legal no art.65, inciso II, alínea d, § 1º e § 

8º da Lei Federal nº 8.666/93, e  art. 17 e art. 18 do 
Decreto nº 7.892/2013.  

CLÁUSULA QUINTA: DA RATIFICAÇÃO DAS 
CLÁUSULAS 

Ficam mantidas e ratificadas as demais 
cláusulas e condições estabelecidas na ata de 
registros de preços 026/2017, firmado entre as 
partes. 

E, para firmeza e validade do que foi 
pactuado, lavrou-se o presente termo 
apostilamento 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),  30 de março de 2017. 
CONTRATANTE: 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL 
Pedro Coelho da Mota Filho 

Prefeito Municipal 
 

CONTRATADA: 
_____________________________________ 

INTERTON COMÉRCIO LTDA 
Representante Legal 

CONTRATO Nº 069 /2017 
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS, ENTRE AS PARTES A 
SEGUIR IDENTIFICADAS COMO  
CONTRATANTE  E  CONTRATADO,  
RESOLVEM DE COMUM ACORDO E 
NOS MELHORES TERMOS DE DIREITO, 
AJUSTAR E CONTRATAR O 
SEGUINTE:  

DAS PARTES: 
CLÁUSULA PRIMEIRA: A CONTRATANTE é 

o FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, pessoa jurídica 
de direito público, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 
07.918.201/0001-11, com sede estabelecida à 
Trav. Conego Leitão, n.º 1943, Bairro: Centro, 
neste Município de Castanhal – Pará, representada 
neste ato pelo seu Secretario Municipal, Sr. Silvan 
Francisco da Silva, brasileiro, casado, médico, 
portador da carteira de identidade nº 2674301 
SEGUP/PA e do CPF n.º 565.380.222-00, 
residente e domiciliado à Rua Marechal Deodoro, 
194, apartamento 301, bloco C, bairro Ianetama, 
nesta cidade de Castanhal-Pa. 

CLÁUSULA SEGUNDA: A CONTRATADA é a 
Empresa JOZINEIDE DE SOUZA OLIVEIRA 
58145826268 inscrita no CNPJ/MF n.º 
27.182.543/0001-23, com sede estabelecida na 
Travessa Bom Jesus, 14, Nova Estrela, neste 
Município de Castanhal - Pará, representada pelo 
Sra. Jozineide de Souza Oliveira, casada, 
brasileira, empresária, portadora da RG. Nº 
2742239 SSP/PA e do CPF n.º 581.458.262-68, 
residente e domiciliada nesta Cidade de Castanhal 
- Pará.  

DO OBJETO: 
CLÁUSULA TERCEIRA: O objeto do presente 

contrato vinculado ao Edital de Credenciamento n.º 
001/2017 é a prestação do serviço de locação de 
veículo(s) para atender as necessidades da 
Secretaria Municipal de Saúde, pelo período de 10 
(dez) meses a contar da data de 06/03/2017 até 
31/12/2017, conforme planilha abaixo: 

Item Descritivo 
Quant./ 

Mês 
P. 

Unit. 
P. Total 

01 
 

Locação de veículo tipo mini 
van FIAT/DOBLO, 7 lugares, 
ano 2007. Placa MWG 1552. 

10 
R$ 

4.000,
00 

R$ 
40.000,0

0 

Com Disponibilidade para 
SESMA – Programa Melhor 
em Casa 

 

Total global R$ 40.000.00 

PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
CLAÚSULA QUARTA: O preço mensal do 

serviço é R$ 4.000,00 (quatro mil e quinhentos 
reais), podendo perfazer um total de R$ 40.000,00 
(quarenta mil reais), sendo por conta da contratada 
toda e qualquer despesa com impostos, taxas, 
obrigações sociais e manutenção dos veículos. As 
condições de pagamento serão efetuadas 
mensalmente, conforme a execução dos serviços. 

DOS RECURSOS FINANCEIROS 
CLAÚSULA QUINTA: Os recursos necessários 

e suficientes à garantia do pagamento correrão à 
conta do elemento de despesa 10.302.0137.2.056 
– Manutenção de Gestão Plena, Despesa: 
3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – 
Pessoa Jurídica, do orçamento vigente deste 
Município de Castanhal. 

DAS OBRIGAÇÕES: 
CLÁUSULA SEXTA: A CONTRATADA obriga-

se: 
Obedecer ao horário de trabalho constante em 

proposta de preço, bem como eventuais mudanças 
a pedido da Administração Pública, justificadas 
pela melhor prestação do serviço. 

Manter os veículos em perfeitas condições 
para trafegar fazendo periodicamente sua  revisão 
e manutenção de acordo com as exigências da 
Secretaria Municipal de Saúde - SESMA; 

Motoristas habilitados de acordo com as 
exigências legais; 

Orientar os motoristas a tratarem os servidores 
públicos com educação, respeito, urbanidade e 
dignidade, assim evitando atritos e discussões. 

Comunicar a Prefeitura Municipal de 
Castanhal, qualquer atitude inconveniente e 
ofensiva por parte dos servidores. 

CLÁUSULA SÉTIMA: A CONTRATANTE 
obriga-se: 

1-Realizar o pagamento atualizado em data 
regular; 

2-Efetuar o pagamento mensal, mediante 
apresentação pela CONTRATADA da Nota Fiscal. 

DISPOSIÇÕES GERAIS:  
CLÁUSULA OITAVA: A CONTRATANTE tem 

a faculdade de rescindir o presente Contrato de 
Prestação de Serviço, devendo apenas notificar a 
CONTRATADA com antecedência mínima de trinta 
30 (trinta) dias. 

CLÁUSULA NONA: Fica estabelecida a multa 
de 10% (dez por cento) do valor total do contrato, 
caso a CONTRATADA venha a infringir qualquer 
Cláusula do presente contrato. 

DISPOSIÇÕES FINAIS: 
CLÁUSULA DÉCIMA: O presente instrumento 

foi lavrado em decorrência do processo de 
inexigibilidade nº 001/2017, por meio do 
credenciamento nº 001/2017 É competente para 
dirimir qualquer controvérsia entre as partes o Foro 
da Comarca de Castanhal - Estado do Pará. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: As partes 
acima qualificadas assinam o presente Contrato de 
Prestação de Serviços em duas vias de igual teor e 
forma, na presença de duas testemunhas idôneas 
e capazes, para que se possam produzir seus 
efeitos legais visados. 

Castanhal (Pa), 06 de março de 2017. 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL 

Pedro Coelho da Mota Filho 
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Contratante 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 

Silvan Francisco da Silva 

Contratante 
JOZINEIDE DE SOUZA OLIVEIRA 58145826268 

Jozineide de Souza Oliveira 

Contratada 
TESTEMUNHAS: 
________________________  
Nome:  
CPF: 
________________________ 
Nome: 
CPF: 

 

 

 
 

PORTARIA N° 044/17  de 27/03/2017 
A PRESIDENTE DO INSTITUTO DE 
PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE 
CASTANHAL NO USO DE SUAS 
ATRIBUIÇÕES LEGAIS. 

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

CONSIDERANDO o que consta nos autos do 
Processo de Concessão de Benefício 
Previdenciário de Aposentadoria por Idade e 
Tempo de Contribuição, de ANA MARIA PRADO 
ARAÚJO. 

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

Constitucional n° 47/2005, conceder o Benefício 
Previdenciário de Aposentadoria por Idade e 
Tempo de Contribuição à Servidora ANA MARIA 
PRADO ARAÚJO, no cargo de  Agente 
Administrativo, lotada na FUNCAST, do quadro de 
servidores efetivos da Prefeitura Municipal  de 
Castanhal,  com proventos integrais no valor de 
R$2.062,21 (Dois mil e sessenta e dois reais e 
vinte e um centavos) conforme  a seguinte 
composição: 

Vencimento..............................R$1.249,83 
Tempo de Serviço 35%...............R$437,44 
Grat. Ded. Exclusiva 30%............R$374,94 
PROVENTOS MENSAIS..........R$2.062,21 
Art. 2º- Esta Portaria entrará em vigor, com 

seus efeitos a partir da publicação oficial do 
registro pelo Tribunal de Contas dos Municípios 
(TCM/PA). 

Art. 3º - Cumpra-se, publique-se. 
Gabinete da Presidência do Instituto de 

Previdência do Município de Castanhal, aos 27 
dias do mês de Março do ano de 2017. 

Fatima Conceição Ramalho Takano 

Presidente 
Gilberto de Souza Afonso 

Diretor Administrativo e Financeiro 

PORTARIA N° 045/17 de 27/02/2017 
A PRESIDENTE DO INSTITUTO DE 
PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE 
CASTANHAL NO USO DE SUAS 
ATRIBUIÇÕES LEGAIS. 

CONSIDERANDO o Ofício 
n°025/2017/GAB/CONS.DL/TCM-PA e Parecer n° 
MG-039/2017/-DCAP/TCM 
CONSIDERANDO os termos do Art.40 § 1°, I da 
CF c/c art. 6° - A da Emenda Constitucional n° 
41/2003 – Emenda 70/2012 

CONSIDERANDO o que consta nos autos do 
Processo de Concessão de Benefício 
Previdenciário de Aposentadoria por Invalidez de 
LUZIA CRISTINA MAGALHAES NASCIMENTO. 
RESOLVE: 

Art. 1º- Com base no Art.40 § 1°, I da CF c/c 
art. 6° - A da Emenda Constitucional n° 41/2003 – 
Emenda 70/2012, conceder o Benefício 
Previdenciário de Aposentadoria por Invalidez à 
Servidora  LUZIA CRISTINA MAGALHAES 
NASCIMENTO, no cargo de Supervisora Escolar, 
lotada na Secretaria Municipal de Educação, do 
quadro de servidores efetivos da Prefeitura 
Municipal  de Castanhal,  com proventos integrais 
no valor de R$3.275,64 (Três mil duzentos e 
setenta e cinco reais e sessenta e quatro centavos) 
conforme a seguinte composição: 

Vencimento..................................R$1.770,62 
Grat. Nivel Sup. 80%.....................R$1.416,49 
Tempo Serviço 5%........................R$88,53 
Proventos.....................................R$3.275,64 
Art.2º-  Revogar a Portaria n° 043/13 de 10 de 

junho de 2013. 
Art.3° - Esta Portaria entrará em vigor, a partir 

da data de sua Publicação. 
Art.4º - Cumpra-se, publique-se. 
Gabinete da Presidência do Instituto de 

Previdência do Município de Castanhal, aos 27 
dias do mês de março do ano de 2017. 

Fatima Conceição Ramalho Takano 

Presidente 
Gilberto de Souza Afonso 

Diretor Administrativo e Financeiro 

PORTARIA N° 046/17  de 27/03/2017 
A PRESIDENTE DO INSTITUTO DE 
PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE 
CASTANHAL NO USO DE SUAS 
ATRIBUIÇÕES LEGAIS. 

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

CONSIDERANDO o que consta nos autos do 
Processo de Concessão de Benefício 
Previdenciário de Aposentadoria por Idade e 
Tempo de Contribuição, de MARIA IVANILDE 
VALE BEZERRA. 

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

Constitucional n° 47/2005, conceder o Benefício 
Previdenciário de Aposentadoria por Idade e 
Tempo de Contribuição à Servidora MARIA 
IVANILDE VALE BEZERRA, no cargo de   Auxiliar 
de Disciplina, lotada na Secretaria Municipal de 
Educação, do quadro de servidores efetivos da 
Prefeitura Municipal  de Castanhal,  com proventos 
integrais no valor de R$1.609,08 (um mil 
seiscentos e nove reais e oito centavos) conforme  
a seguinte composição: 

Vencimento.................................R$1.237,76 
Tempo de Serviço 30%..................R$371,32 
PROVENTOS MENSAIS.............R$1.609,08 
Art. 2º- Esta Portaria entrará em vigor, com 

seus efeitos a partir da publicação oficial do 
registro pelo Tribunal de Contas dos Municípios 
(TCM/PA). 

Art. 3º - Cumpra-se, publique-se. 
Gabinete da Presidência do Instituto de 

Previdência do Município de Castanhal, aos 27 
dias do mês de Março do ano de 2017. 

Fatima Conceição Ramalho Takano 

Presidente 
Gilberto de Souza Afonso 

Diretor Administrativo e Financeiro 

PORTARIA N° 047/17  DE 28/03/2017 
A  PRESIDENTE DO INSTITUTO DE 
PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE 
CASTANHAL NO USO DE SUAS 
ATRIBUIÇÕES LEGAIS. 

CONSIDERANDO os termos do Art. 40, § 1°, 
III, “b”, da Constituição Federal. 

CONSIDERANDO o que consta nos autos do 
Processo de Concessão de Benefício 
Previdenciário de Aposentadoria por Idade, de 
MARIA LUCIA DOS SANTOS SOUSA 

RESOLVE: 
Art. 1º- Com base no Art. 40, § 1°, III, “b”, da 

Constituição Federal, conceder o Benefício 
Previdenciário de Aposentadoria por Idade à 
Servidora MARIA LUCIA DOS SANTOS SOUSA, 
no cargo de Agente Administrativos, lotada na 
Secretaria Municipal de Educação, do quadro de 
servidores efetivos da Prefeitura Municipal  de 
Castanhal,  com proventos proporcionais no valor 
de R$2.386,46 (Dois mil trezentos e oitenta e seis 
reais e quarenta e seis centavos). 

Parágrafo Único. Os proventos proporcionais 
ao tempo de contribuição na ordem 10681/10950,  
resultam da média contributiva, conforme se 
demonstra: 

Média Contributiva..........................R$2.446,65 
Proporcionalidade 

10681/10950(97,54%)............................R$2.386,46 
Proventos........................................R$2.386,46 
Art. 2º- Esta Portaria entrará em vigor, com 

seus efeitos a partir da publicação oficial do 
registro pelo Tribunal de Contas dos Municípios 
(TCM/PA). 

Art. 3º - Cumpra-se, publique-se. 
Gabinete da Presidência do Instituto de 

Previdência do Município de Castanhal, aos 28 
dias do mês de março do ano de 2017. 

Fatima Conceição Ramalho Takano 

Presidente 
Gilberto de Souza Afonso 

Diretor Administrativo e Financeiro 

 
ATOS DO PODER 

 
EXTRATO DE TERMO ADITIVO AO 

CONTRATO 001/2017/CMC/DA 
Nº do Termo Aditivo: 001/2017  
Nº do Contrato: 001/2017/CMC/DA  
Partes: Câmara Municipal de Castanhal – 
CONTRATANTE. Carlos Eduardo Aquino Barbosa 
– CONTRATADO.  
Objeto: a prestação de serviços, por prazo 
determinado e sem qualquer vínculo com o serviço 
público, do CONTRATADO, exercendo o cargo de 
motociclista, com carga horária de 06 (seis) horas 
diárias.  
Justificativa: Aditivo de correção para ajustamento, 
conforme orientação da Resolução nº 003/2016-
TCM/PA  
Vigência: 01/02/2017 a 31/01/2018  
Valor: R$ 957,44  
Dotação Orçamentária: 01.031.0001.2 098  
Fonte do Recurso: 010000  
Foro: CASTANHAL/PA  
Data da Assinatura: 01/02/2017  
Ordenador Responsável: LUCIANA 
CASTANHEIRA SALES 
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PORTARIA Nº 010/2017-GCM,DE 17/03/17 
PORTARIA DE FORMAÇÃO 
PARA  OS  GUARDAS CIVIS 
MUNICIPAIS      

O COMANDANTE DA GUARDA 
CIVIL DE CASTANHAL O Sr. 
RANILDO RODRIGUES DE FREITAS, 
no uso de  suas atribuições 

 legais que lhe conferem   o    
artigo      120, inciso I, da lei orgânica 
do município, até    a    emenda 
municipal 038 de 29 de setembro de 

2011.  
Considerando, que o exercício 

das atribuições dos cargos da Guarda 
Municipal requer Formação 
especifica, com matriz curricular 
compatível com suas atividades 
(Artigo 11 da Lei Federal 13.022, de 
08 de agosto de 2014); 

Resolve:  
Realizar no período de 08 de 

Fevereiro a 03 de Maio de 2017, o 

CURSO DE FORMAÇÃO PARA OS GUARDAS 

CIVIS DE CASTANHAL, de acordo com a 
matriz curricular da Secretaria 
Nacional de Segurança Pública. 
(SENASP), o nome dos Guardas 
participantes estão no anexo I deste 
decreto.  

O curso será Coordenado pelo 
Chefe da Divisão de Ensino e 
Pesquisa-DEP, o GCM Armando José 
Gomes e Silva (Coordenador Geral) e 
pelo GCM Robson Jairo de Souza 
Costa (Coordenador Pedagógico). 

Esta Portaria entra em vigor com 
efeito retroativo ao dia 08 de Fevereiro 
de 2017, revogada as disposições em 
contrário. 

Artigo 4. Publique-se e Cumpra-
se 

COMANDO DA GUARDA CIVIL 
DE CASTANHAL, aos dezessete dias 
do mês de Março do ano de dois mil e 
dezessetes. 

RANILDO RODRIGUES DE FREITAS 
Comandante da Guarda Civil de Castanhal 

 
DECRETO N° 051/2017 de 30/03/2017 

“DISPÕE SOBRE 
APROVAÇÃO DO 
REGIMENTO INTERNO 
DAS JUNTAS 
ADMINISTRATIVAS DE 
RECURSOS DE 
INFRAÇÕES - JARI.”  

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 a conveniência 
de consolidar e aperfeiçoar as 
diretrizes estabelecidas pela 
Resolução do CONTRAN nº 357, de 02 
de agosto de 2010 sobre as diretrizes 
de elaboração do Regimento Interno 
das Juntas Administrativas de 
Recurso de Infração; 

CONSIDERANDO que se faz 
necessária a adequação do Regimento 
Interno da Junta Administrativa de 
Recursos de Infrações - JARI que 
havia sido aprovado pelo Decreto 
Municipal nº 020 de 01 de Fevereiro 
de 1999; 

DECRETA: 
 Art. 1º Fica aprovado o 

REGIMENTO INTERNO DAS JUNTAS 

ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE 

INFRAÇÕES-JARI de acordo com a 
Resolução do CONTRAN nº 357/10, 
conforme anexo integrante do 
presente Decreto.  

Art. 2º Este Decreto entrará em 
vigor na data de sua publicação, 
revogado o Decreto Municipal nº 020 
de 01 de Fevereiro de 1999. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
CASTANHAL, 30 de Março de 2017. 

PEDRO COELHO DA MOTA 
FILHO 

Prefeito Municipal 

ANEXO I 

REGIMENTO INTERNO 

DA JUNTA 
ADMINISTRATATIVA 
DE RECURSOS DE 

INFRAÇÕES - JARI. 
CAPÍTULO I 

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
Art. 1º As JARI’s são órgãos 

colegiados, componentes do Sistema 
Nacional de Trânsito, responsáveis 
pelo julgamento dos recursos 
interpostos contra penalidades 
aplicadas pelos os órgãos e entidades 
executivos de trânsito ou Rodoviários. 

Art. 2º As Juntas 
Administrativas de Recursos de 

Infrações - JARI funcionarão junto ao 
órgão executivo de trânsito do 

Município, cabendo-lhes julgar 
recursos administrativos contra 
penalidades impostas por 
inobservância de preceitos do Código 
de Trânsito Brasileiro - CTB, das 
Resoluções do Conselho Nacional de 
Trânsito - CONTRAN e da legislação 
complementar.  

Art. 3º As JARI têm, na forma da 
lei, autonomia de convicção e decisão, 
sendo vinculadas ao órgão executivo 
de trânsito do município, nos termos 
do art. 16 do Código de Trânsito 
Brasileiro - CTB, respondendo seus 

membros judicial e 
administrativamente pelos seus atos 
no âmbito de suas atribuições e 
competências. 

Art. 4º - Poderá ser criada mais 
de uma Junta, quando for necessário, 
mediante exposição detalhada do 
órgão competente, que justifique tal 
medida. 

SEÇÃO I 
DA COMPOSIÇÃO DA JARI 

Art. 5º De acordo com a 
Resolução do Contran nº 357/2010, a 
JARI, órgão colegiado, terá, no 
mínimo, três integrantes, 
obedecendo-se aos seguintes critérios 
para a sua composição:  

I – Presidente, indicado pelo 
Prefeito Municipal, que a presidirá;  

II - 1 (um) membro, 
representante de entidade 

representativa da sociedade ligada à 
área de trânsito. 

III - 1 (um) membro, 
representante servidor do órgão ou 
entidade que impõe a penalidade. 

§ 1º Cada membro terá um 
suplente cuja nomeação obedecerá ao 
exigido para a dos membros efetivos. 

§ 2º Instalada mais de uma 
JARI, o representante do Órgão 
Executivo de Trânsito indicará dentre 
os Presidentes, um para desenvolver 
as atividades de Coordenador Geral 
das JARI’s. 

§ 3º A nomeação do titular e do 
suplente indicados pelo órgão que 
impõe a penalidade, será efetivada 
pelo Prefeito Municipal, através de 
decreto de nomeação. 

§ 4º O sindicato, representante 
da sociedade ligada à área de 
trânsito, que tenha sede no município 
de Castanhal, será escolhido pelo 
Secretário do órgão ou entidade que 
impõe a penalidade, dentre os nomes 

constantes apresentados, que por sua 
vez indicará seus representantes 
(Titular e Suplente) a junta recursal.  

§ 5º O mandato dos membros da 
JARI será no mínimo de 1 (um) ano e, 
no máximo, de 2 (dois) anos, podendo 
haver a recondução, no limite de 2/3 
dos integrantes por períodos 
sucessíveis.  

§ 6º Nos casos de impedimento 
ou perda de mandato de qualquer um 

dos membros, será convocado o seu 
suplente para complementar o 
mandato, conforme estabelecido neste 
Regimento. 

§ 7º Todos os membros da JARI 
devem residir e ter domicílio fixo no 
Município de Castanhal ou regiões 
próximas.  

§ 8º O nível de escolaridade 
exigido para o presidente da JARI é o 
terceiro grau, para os demais 
membros no mínimo o segundo grau 
completo. 
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Art. 6º - Não poderão compor a 
JARI: 

I – Os membros cuja conduta 
comportamental perante a sociedade 
não seja recomendada, e ainda com 
idoneidade duvidosa. 

II – Estar cumprindo ou ter 
cumprido penalidade da suspensão 
do direito de dirigir, cassação da 
habilitação ou proibição de obter o 
documento de habilitação, até 12 
(doze) meses do fim do prazo da 
penalidade; 

III – Ao julgamento do recurso, 
quando tiver lavrado o Auto de 
Infração. 

IV - Membro titular ou suplente, 
quem participar de qualquer 
Conselho de Trânsito. 

V – O membro que tiver 
registrado em seu prontuário junto ao 

DETRAN, pontos em sua Carteira 
Nacional de Habilitação, na 
qualificação de categoria gravíssima. 

SEÇÃO II 
DA COMPETÊNCIA 

Art. 7º - Compete a JARI: 
I - analisar e julgar, em primeira 

instância, os recursos interpostos 
pelo responsável pela infração, bem 
como analisar sua tempestividade; 

II - solicitar aos órgãos e 
entidades executivas de trânsito e 
executivos rodoviários, informações 
complementares relativas aos 
recursos, objetivando uma melhor 
análise da situação recorrida; 

III - encaminhar aos órgãos e 
entidade executivo de trânsito e 
executivos rodoviários, informações 
sobre problemas observados nas 
autuações e apontados em recursos, 
que se repitam sistematicamente; 

IV - Estabelecer a lotação e as 
atribuições do pessoal de sua 
Secretaria; 

V - Entender-se com entidades 
públicas e privadas em matéria 
específica de sua alçada. 

Art. 8º - A competência para 
julgamento de recursos das multas 
imputadas, está determinada pela 
Resolução do COTRAN de nº 66 de 23 
de setembro de 1998, cabendo 
recurso ao Conselho Estadual de 
Trânsito – CETRAN. 

SEÇÃO III 
DA SECRETARIA 

Art. 9º - Cada JARI terá uma 
Secretaria com encargos 
administrativos de expediente, 
protocolo, arquivo e correspondência. 

Art. 10 - A Secretaria poderá ser 
chefiada por um Secretario-Executivo, 
designado pelo Presidente. 

CAPÍTULO II 
DA ORDEM DOS TRABALHOS  

SEÇÃO I 
DA DISTRIBUIÇÃO 

Art. 11 - Os recursos 
apresentados à JARI serão 

distribuídos alternadamente e em 
ordem cronológica de entrada aos 
seus três membros que funcionarão 
como relatores. 

Parágrafo único. Caberá ao (a) 
secretario (a) da JARI ou ao 
secretário-executivo, quando for o 
caso efetuar a distribuição dos 
recursos em prazo não superior a 24 
(vinte e quatro) horas da sua entrada 
no protocolo. 

Art. 12 - Terão preferência para 
julgamento os recursos contra 
cassação ou apreensão da carteira de 
habilitação ou outro motivo justo, 
assim considerado pelo relator. 

§ 1º Se entender necessário ou 
essencial ao julgamento do processo, 
poderá o relator ou o plenário solicitar 

diligência. 
§ 2º No caso do parágrafo 

anterior, caberá à Secretaria as 
providências cabíveis para o rápido 
atendimento das diligências 
solicitadas. 

§ 3º Atendidas às diligências o 
processo retornará a quem as 
solicitou procedendo este na forma do 
artigo 11. 

Art. 13 - Os processos instruídos 
deverão ser julgados no prazo máximo 
de 30 (trinta) dias consecutivos 
contados da data de entrada de seu 
protocolo na Secretaria da JARI. 

Parágrafo único. Se, por motivo 
de força maior o recurso não for 
julgado dentro do prazo previsto neste 
artigo, a autoridade que impôs a 
penalidade, de ofício ou por 
solicitação do recorrente, poderá 
conceder-lhe efeito suspensivo até 
julgamento do recurso. 

Art. 14 - Devolvido o processo 
pelo relator à Secretaria, deverá esta 
providenciar em 24 (vinte e quatro) 
horas a sua inclusão na pauta de 

julgamento. 

SEÇÃO II 
DAS SESSÕES 

Art. 15 - As reuniões da JARI 
serão realizadas, no mínimo, uma vez 
por semana para apreciação da pauta 
a ser discutida. 

§1º As reuniões serão objeto de 
deliberação da Junta, que fixará dia e 
hora da realização, limitadas a 2 
(duas) Reuniões Extraordinárias 

mensais remuneradas, por 
convocação de seu Presidente ou 
atendimento à solicitação de qualquer 
de seus membros, aprovada pela 
maioria dos presentes à reunião; 

Art. 16 - As sessões apenas serão 
realizadas com a presença de todos os 
membros das juntas, efetivos ou 
suplentes. 

Art. 17 - Das Sessões realizadas 
serão lavradas atas assinadas por 
todos os membros e pelo Secretário-
Executivo, transcrevendo-se em cada 
processo a decisão correspondente. 

Art. 18 - As reuniões obedecerão 
à seguinte ordem: 

I - abertura; 
II - leitura, discussão e 

aprovação da ata da reunião anterior; 
III - apreciação dos recursos 

pautados; 
IV - apresentação de sugestões 

ou proposições sobre assuntos de sua 
competência; 

V - encerramento. 
Parágrafo Único – Por decisão 

unânime dos membros, poderão ser 
discutidos e votados processos 
alheios à ordem do dia. 

Art. 19 - Anunciado o julgamento 
de cada processo, o Presidente dará a 
palavra ao respectivo relator que de 
forma escrita ou verbal apresentará o 

seu relatório e conclusões que serão 
debatidos a seguir. 

§ 1º Qualquer preliminar ou 
prejudicial será apreciada antes do 
mérito, deste não se conhecendo se 
incompatível com a decisão tomada 
em relação a qualquer daquelas. 

§ 2º Encerrados os debates, o 
Presidente colherá os votos do Relator 
e do outro membro e, se ocorrer 
empate, o seu próprio voto. 

Art. 20 - Não será admitida 
sustentação oral das partes, nos 
julgamentos dos processos. 

Art. 21 – O resultado do 
julgamento é obtido pela maioria dos 
votos. 

Art. 22 - Quando necessário, 
segundo entendimento da Junta, os 
julgamentos terão caráter reservado. 

Art. 23 – As reuniões terão a 
duração máxima de 3 (três) horas e 
mínima de 1 (uma) hora. 

Art. 24 - Os processos 
constantes da pauta e não julgados, 
serão automaticamente incluídos na 
pauta da sessão seguinte. 

SEÇÃO III 
DAS DECISÕES 

Art. 25 - As decisões da JARI 
serão tomadas por maioria, cabendo 
ao Presidente anunciá-las, após 
anotação na pauta de julgamento. 

§ 1º As decisões serão 
transcritas no processo 
correspondente e na ata da sessão, 
com simplicidade e clareza. 

§ 2º De cada reunião lavrar-se-á 

uma Ata, em livro próprio, e um 
Boletim Informativo que será afixado 
em lugar de fácil acesso e viabilidade, 
sendo fornecida cópia para 
publicação em órgãos oficiais ou 
divulgado em geral. 

§ 3º o interessado ou procurador 
legalmente habilitado poderá toma 
ciência da decisão no respectivo 
processo, dispensada neste caso a 
providência referida no parágrafo 
anterior. 

SEÇÃO IV 
DOS RECURSOS  
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Art. 26 - Recurso é o 
requerimento formulado pelo infrator, 
interposto perante a autoridade de 
trânsito que aplicar a penalidade, e 
objetiva submeter à decisão, a 
infração recorrida para julgamento, 
em conformidade ao regulamento do 
Código de Trânsito Brasileiro - CTB. 

Parágrafo Único – O recurso será 
aceito independentemente do 
pagamento, devendo ser instruído dos 
documentos relatados pelo CTB, e 
imposto em tempo hábil. 

Art. 27 - Cabem recursos: 
I – A JARI, de decisões diretas do 

Chefe Executivo do órgão de trânsito 
municipal que aplicou a penalidade 
ao proprietário ou condutor de 
veículo, observada as seguintes 

condições:  
a) O recurso será interposto no 

prazo de 30 (trinta) dias contados da 
data de publicação no Órgão Oficial 
ou de conhecimento por qualquer 
modo, pelo infrator: 

b) O recurso deverá ser julgado 
no prazo de 30 (trinta) dias a contar 
de sua interposição. 

Parágrafo Único – Se por motivo 
de força maior, o recurso não for 
julgado no prazo previsto na Lei, a 
autoridade competente poderá 
conceder-lhe efeito suspensivo até 
julgamento do recurso. 

II – Das decisões da JARI para: 
O Conselho Estadual de Trânsito 

– CETRAN; 
Art. 28 - O recurso será dirigido 

à autoridade recorrida, instruído com 
a relação das multas, fornecidas pela 
repartição de trânsito e todas as 
provas necessárias ao julgamento, 
bem como numero da conta bancaria, 
para caso de provimento de recurso e 
deverá conter: 

I - qualificação do recorrente, 

endereço completo e, quando possível, 
o telefone; 

II - dados referentes à 
penalidade, constantes da notificação 
ou documento fornecido pela 
SEMUTRAN; 

III - características do veículo, 
extraídas do Certificado de Registro e 
Licenciamento do Veículo - CRLV; 

IV - exposição dos fatos e 
fundamentos do pedido; 

V - documentos que comprovem 
o alegado ou que possam esclarecer o 
julgamento do recurso; 

VI - cópia da Carteira de 
Identidade do Proprietário; 

VII - cópia da Carteira de 
Habilitação do Condutor; 

VII - Cópia do Certificado de 
Registro e Licenciamento do Veículo - 
CRLV; 

§ 1º Para os recursos 
encaminhados por via postal serão 
observadas as mesmas formalidades 
previstas acima. 

§ 2º A remessa pelo Correio, 
mediante porte simples, não 
assegurará ao interessado qualquer 
direito de conhecimento do recurso. 

Art. 29 - A interposição do 
recurso será feita pelo próprio 
autuado ou por procurador 
legalmente constituído, através de 
procuração especifica para o caso. 

Parágrafo Único – A menos que 
haja conexão entre duas ou mais 
infrações, a cada transgressão 
corresponderá um recurso. 

Art. 30 - O recurso obedecerá a 
seguinte tramitação: 

I – Será entregue ao protocolo do 
Órgão Executivo que encaminhará a 
JARI, após verificação do Órgão 
registrador das infrações devidamente 

instruído dos documentos básicos 
relacionados no CTB. 

II – Apreciado o recurso pela 
JARI, será lavrada Ata 
correspondente dos trabalhos da 
Junta, cuja cópia se encaminhará à 
entidade encarregada do 
processamento de dados; 

III – O processo será arquivado 
ou encaminhado ao órgão que impôs 
a penalidade. 

SEÇÃO V 
DOS RECURSOS AO CETRAN 

Art. 31 - Das decisões das JARI 
caberão recursos para o Conselho 
Estadual de Trânsito (CETRAN). 

Art. 32 - Não acolhido - 
indeferido - o recurso pela Junta 
Administrativa de Recursos de 
Infrações - JARI (estadual ou 
Municipal), o recorrente poderá 
interpor recurso ao Conselho 
Estadual de Trânsito - CETRAN/PA 
no prazo de 30 (trinta) dias, contados 
da data de publicação da decisão de 
indeferimento, ou do seu 
conhecimento por via postal, ou 

qualquer meio tecnológico que 
assegure a ciência do recorrente.  

§ 1º O recurso deve ser 
apresentado diretamente no setor de 
protocolo do órgão atuador estadual 
ou municipal (Secretaria, 
Departamento, Divisão, Coordenação, 
etc), ou da secretaria da JARI ali 
instalada, na forma do artigo 16 do 
CTB, que deverá enviá-lo ao Conselho 
Estadual de Trânsito - CETRAN/PA, 

em obediência à Resolução do 
CONTRAN nº. 299/2008. 

§ 2º Não é necessária à efetuação 
do depósito ou pagamento da multa, 
por conta da revogação do §2º do 
artigo 288 do Código de Trânsito 
Brasileiro (Lei 12.249, de 11 de junho 
de 2010).  

CAPÍTULO III 
DAS ATRIBUIÇÕES 

SEÇÃO I 
 DO PRESIDENTE 

Art. 33. Ao Presidente compete: 

I - convocar, abrir, presidir, 
encerrar e suspender as suas sessões 
de julgamento;  

II – dirigir os trabalhos, resolver 
as questões de ordem, apurar os 
votos e considerar, o resultado do 
julgamento; 

III – participar dos debates, votar 
e relatar processos; 

IV- Indicar os relatórios, 
despachar o expediente; 

V- Representar a Junta, ou, em 
caso de impedimento, designar outro 
membro para fazê-lo; 

VI – Assinar com o relatório as 
decisões nos processos julgados pela 
Junta; 

VII – Solicitar às autoridades 
competentes documentos e 

informações, sempre que necessários 
aos exames e deliberações da Junta; 

VIII – Encaminhar as 
proposições previstas nos incisos II e 
III no Art. 3º; 

IX – Comunicar ao órgão 
competente, com a devida 
antecedência, a sua entrada em férias 
ou ausência, a fim de possibilitar a 
convocação de seu suplente; 

X – Solicitar as diligências 
necessárias à instrução de processos 
a serem relatados; 

XI – Cumprir e fazer cumprir as 
normas deste Regimento e 
providenciar o cumprimento das 
decisões da JARI; 

XII – Convocar as sessões 
extraordinárias da Junta; 

XIII – Convocar os membros 
suplentes; 

XIV – Submeter à aprovação do 
Colegiado as justificativas dos 
recorrentes; 

XV – Comunicar ao órgão 
competente a vacância das funções de 
membros efetivos e suplentes, nos 

casos previstos, na legislação própria; 
XVI – Solicitar ao órgão 

competente, o pessoal auxiliar da 
Secretaria Executiva, para possibilitar 
as solicitações de designações ou 
disposições transcritas no art. 8º da 
Resolução nº 829 do CONTRAN. 

SEÇÃO II  
DOS MEMBROS  

Art. 34 - São atribuições dos 
Membros das JARI: 

I - comparecer as sessões de 
julgamento e às reuniões convocadas; 

II - justificar as eventuais 
ausências; 

III – relatar, dentro de 10 (dez) 
dias, os processos que lhe forem 
distribuídos, fundamentando o voto; 

IV – discutirem e votar a matéria 
constante da ordem do dia; 

V - solicitar ao Presidente da 
JARI reuniões extraordinárias, para 
apreciação de assunto relevante, bem 
como, apresentar sugestões 
objetivando a boa ordem dos 
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julgamentos e o correto procedimento 
dos recursos; 

VI - solicitar informações ou 
diligências sobre matéria pendente de 
julgamento, quando necessário; 

VII – Pedirem vista de qualquer 
processo em julgamento, devolvendo 
ao respectivo relator no prazo de 5 
(cinco) dias com o parecer 
fundamentado; 

VIII – Representarem a Junta, 
por indicação de seu presidente ou 
por deliberação do seu Colegiado, em 
atos públicos de caráter cultural e 
social; 

IX – Assinarem o livro de 
presença de reunião a que 
comparecerem; 

X – Comunicar ao Presidente da 

Junta, com a devida antecedência, as 
entradas de férias, ou seus 

impedimentos, a fim de possibilitar a 
convocação de seus suplentes; 

XI – Justificarem, por escrito, o 
não comparecimento as reuniões 
ordinárias, ou extraordinárias da 
JARI; 

XII – Exercerem outras 
atividades inseridos no âmbito de 
suas atribuições especifica; 

Parágrafo Único – A qualquer 
tempo será destituído das JARI’s, o 
membro efetivo ou suplente que:  

I - Deixar de comparecer a três 
reuniões consecutivas ou 10 (dez)  
intercaladas durante o ano, sem 
causa justificada; 

II – Retiver, simultaneamente, 10 
(dez) processos, além do prazo 
regimental, sem relatá-los, salvo em 
casos justificados, que serão 
analisados pela secretaria executiva e 
pelo presidente da JARI. 

SEÇÃO III 
DO SECRETÁRIO-EXECUTIVO 

Art. 35 - Ao Secretário-Executivo 

compete: 
I - Secretariar as sessões e lavrar 

a respectiva ata; 
II - Transcrever nos processos as 

decisões; 
III - Assessorar o Presidente nos 

assuntos administrativos; 
IV - Distribuir os processos para 

os membros; 
V - Preparar e divulgar a pauta 

de julgamento; 

VI - Atender diligências 
solicitadas; 

VII - Preparar os expedientes que 
devam ser assinados pelo Presidente; 

VIII - Manter sob sua guarda e 
responsabilidade os livros de atas e 
de distribuição e os processos; 

IX - Dar conhecimento ao 
Presidente dos processos com prazos 
vencidos; 

X - atender e orientar as partes; 
XI - Organizar e manter 

atualizados registros e ementários das 
decisões da JARI e do CETRAN; 

XII - Coligir, registrar e 
classificar a legislação, a 
jurisprudência administrativa e 
judicial de interesse da JARI; 

XIII - Subscrever as certidões, 
traslados e cópias requeridas depois 
de autorizadas pelo Presidente; 

XIV - Registrar o 
comparecimento dos membros as 
sessões; 

XV - Cumprir presente 
Regimento Interno; 

XVI - Exercer quaisquer outras 
atribuições determinadas pelo 
Presidente; 

CAPÍTULO IV 
 DOS IMPEDIMENTOS E DAS 

SUBSTITUIÇÕES 
Art. 36 - O Presidente e os 

membros serão substituídos nas 
faltas, impedimentos, vacâncias ou 

renúncias, pelos respectivos 
suplentes. 

§ 1º No caso de vacância ou 
renúncia do titular o suplente 
completará o período estabelecido no 
artigo 5º. 

Art. 37 - O Secretário-Executivo 
será substituído em suas faltas ou 
impedimentos por servidor designado 
pelo Presidente. 

Art. 38 - Os membros deverão 
declarar-se impedidos de estudar, 
funcionar, discutir e votar em 
processo de seu interesse ou de 
interesse de pessoa física ou jurídica 
com a qual possua qualquer vínculo 
direto ou indireto especialmente: 

I - Quando o processo envolver 
interesse direto ou indireto de parente 
consanguíneo até o terceiro grau; 

II - Quando tiver interesse 
particular na decisão. 

Parágrafo único. Declarado o 
impedimento, este será feito por 
escrito no processo, que será 

devolvido à Secretaria para nova 
distribuição. 

CAPÍTULO V 
DA REMUNERAÇÃO 

Art. 39 – Os membros das JARI’s 
serão remunerados pelas suas 
atividades executadas. 

§ 1º - A remuneração será 
efetuada sob a forma de “jetons” e 
terá por base o determinado a seguir: 

Presidente: 100% do salário 

mínimo. 
Membros: 80% do salário 

mínimo. 
Secretário: 60% do salário 

mínimo. 
§ 2º - As reuniões terão base de 

pagamento através dos números de 
reuniões efetivadas no decorrer dos 
julgamentos dos processos, tanto 
ordinárias como extraordinárias.   

§ 3º - Não terão direito ao 
pagamento os membros da JARI que 
faltarem a mais da metade das 
reuniões realizadas no mês. 

CAPÍTULO V 
DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 40 – O órgão que impôs a 
penalidade deverá fornecer às JARI 
todas as informações necessárias ao 
julgamento dos recursos. 

Art. 41 - Os recursos materiais, 
pessoais e financeiros necessários ao 
fundamento das JARI’s, serão 
alocados pelo Órgão Executivo de 
Trânsito e Transporte. 

Art. 42 - A função de membro da 
JARI é considerada de relevante valor 
para a administração pública 
municipal. 

Art. 43 - As JARI’s, quanto ao 
julgamento das autuações e 
penalidades, obedecerão ao disposto 
na Seção II, do Capítulo XVIII, do 

Código de Trânsito Brasileiro. 
Art. 44 - Este Regimento Interno, 

devidamente homologado pelo Chefe 
do Executivo, entra em vigor na data 
de sua publicação. 

Art. 45 – O órgão executivo de 
Trânsito e Transporte deve assegurar 
a pronta devolução dos valores pagos 
previamente pelos recursantes, no 
caso de provimento do recurso, 
mediante crédito em conta bancária 
indicada pelo recorrente.  

Art. 46 – Os membros das JARI’s 
terão direito as férias em períodos 
pré-determinados pelos seus 
respectivos presidentes, sendo que 
não poderão ser acumulativa nas 
suas datas de gozo entre os membros 
da JARI’s, deverão sempre ser 
convocados respectivos suplentes. 

Art. 47 – Caberá à secretaria das 
JARI’s, a tarefa de prestar 
atendimentos aos recursantes, para 
esclarecimentos sobre as dúvidas 
inerentes aos processos protocolados 
junto as JARI’s, solicitando auxílio do 
presidente ou membro quando 

necessário. 
Art. 48 – Quando for solicitado 

pelo recursante cópias de processo 
em tramitação ou arquivado nas 
JARI’s, o mesmo deverá recolher 
através de Guia de Recolhimento 
Única (GRU), o valor correspondente 
aos números de documentos 
copiados, obedecendo a tabela de 
valores de bens e serviços do Órgão 
Executivo de Trânsito e Transporte do 

Município. 
Art. 49 - Os casos omissos e as 

dúvidas suscitadas na aplicação do 
presente Regimento Interno serão 
sanadas pelo presidente da JARI, 
através de reuniões específicas para 
cada caso.  

Art. 50 - Revogam-se as 
disposições em contrário. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
CASTANHAL, 30 de Março de 2017. 

PEDRO COELHO DA MOTA FILHO 
Prefeito Municipal 


