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DECRETO Nº 058/17, de 20/04/2017 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE 
CASTANHAL PERMITE A 
EXPLORAÇÃO COMERCIAL DE 
ESPAÇO PÚBLICO NA ÁREA 
LOCALIZADA NA RUA CORONEL 
LEAL, ESQUINA COM TRAVESSA 
FLORIANO PEIXOTO – ENTRE RUA 
CORONEL LEAL E RUA COMANDANTE 
ASSIS. 

Considerando as atribuições legais, conferidas 
ao Prefeito Municipal pela Lei Orgânica do 
município de Castanhal, nos termos do Art. 124, I, 
´´g``; 

Considerando a organização ao acesso e a 
exploração de atividade comercial, a partir do uso 
de bens/espaços públicos; 

Considerando que se trata de Permissão e 
Uso Precária, revogável a qualquer tempo e focada 
exclusivamente no interesse público;  
DECRETA: 

Art. 1º - Permitir a empresa CARLOS IVAN 
DA ROCHA BRITO 22694374204, inscrito com 
CNPJ: 26.884.251/0001-70, representado pela 
pessoa CARLOS IVAN DA ROCHA BRITO, CPF: 
226.943.742-04, RG: 406965/SS-PA, domiciliado 
na RUA SENADOR ANTÔNIO LEMOS, BAIRRO 
CENTRO, n° 88, telefone (91) 9 9828-0886, nesta 
cidade, uso de 3,28 m² (três metros quadrados e 
vinte e oito decímetros quadrados), localizado na 
ESQUINA DA RUA CORONEL LEAL COM 
TRAVESSA FLORIANO PEIXOTO (LATERAL DO 
MURO DO IPMC), Bairro CENTRO, nesta cidade, 
com vistas à exploração de atividades comerciais, 
compatíveis com a linha de produtos permitida pela 
Prefeitura Municipal, obedecendo-se ao padrão de 
vendas recomendado ao local, e pela sua 
qualificação nos cursos de manipulação de 
alimentos e de gestão, ministrados pelo SENAI e 
pelo SEBRAE, respectivamente. 

§ 1º - Qualquer alteração no objeto social do 
PERMISSIONÁRIO, principalmente no que se 
refere à atividade comercial, deverá ele comunicar 
imediatamente à Secretaria de Infraestrutura, que 
examinará a sua compatibilidade com o padrão de 
vendas recomendado ao local. 

§ 2º - Em nenhuma oportunidade será 
permitida a venda de bebidas alcoólicas ou de 
qualquer outra substância que cause dependência 
física, ou mal estar à saúde dos consumidores, 
bem como de produtos que agridem a moral e aos 
bons costumes.  

Art. 2º - Para a exploração da atividade 
comercial deverá o PERMISSIONÁRIO ostentar, 
em lugar visível, a Carteira de Saúde expedida 
pela Coordenadoria de Vigilância Sanitária, órgão 
vinculado a Secretaria Municipal de Saúde deste 
Município.  

Art. 3º - Fica determinado à competência do 
PERMISSIONÁRIO o pagamento de uma taxa de 
ocupação, cujo valor será arbitrado pela Secretaria 
de Infraestrutura conforme portaria emitida pela 
mesma. 

Art. 4º - É de responsabilidade do 
PERMISSIONÁRIO o pagamento de todos os 
Impostos decorrentes de sua atividade, inclusive, 
os de água, luz e ISS.  

Art. 5º - Qualquer benfeitoria somente poderá 
ser levada a efeito mediante a autorização do 
Poder Público Municipal, que deverá sempre 
obedecer ao projeto arquitetônico do local.  

Parágrafo único — As construções ou 
benfeitorias realizadas e/ou autorizadas pelo Poder 
Público Municipal, com vistas ao melhor 
desenvolvimento do serviço ora permitido, serão 
havidas como pertencentes ao patrimônio 
municipal sem que para isso surja qualquer 
indenização ao PERMISSIONÁRIO, ou a qualquer 
outra pessoa. 

Art. 6º - Fica determinado que o 
PERMISSIONÁRIO cumpra a tarefa de 
manutenção do veículo (carrinho de lanches), 
responsabilizando-se por eventuais danos que 
venham ocorrer no imóvel idem para espaços 
públicos. 

Art. 7º - Fica proibida a utilização de 
publicidade de qualquer natureza no carrinho de 
cachorro quente, exceto em caso de atividade em 
sistema de franquia ou de natureza similar, desde 
que exposto no próprio veículo. 

Parágrafo único - Da mesma forma é 
permitido o uso do nome fantasia, que poderá ser 
exposto no próprio veículo (carrinho de lanches). 

Art. 8º - Fica sob a competência da Secretaria 
de Infraestrutura às providências necessárias à 
execução e fiscalização dessa permissão de uso.  

Art. 9º - Essa permissão não isenta o 
PERMISSIONÁRIO do compromisso de 
providenciar as licenças municipais, estaduais ou 
federais necessárias à exploração de sua atividade 
comercial. 

Art. 10º - Este instrumento faz menção ao 
TERMO DE EXECUÇÃO DE PERMISSÃO DE 
USO, o qual discorre sobre as instruções e uso de 
box e/ou espaço público municipal. 

Art. 11º - A permissão de uso objeto desse 
Decreto iniciará com a publicação no Diário Oficial 
do Município, sendo-lhe, portanto, facultado a sua 
tomada, a qualquer tempo, sempre que o interesse 
público assim o exigir, ou no caso de não 
cumprimento pelo PERMISSIONÁRIO das 
obrigações que lhe são impostas por esse Decreto 
ou pela Lei.  

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE 
CASTANHAL, aos 20 dias de abril de 2017.  

PEDRO COELHO DA MOTA FILHO 
Prefeito Municipal 

TERMO DE EXECUÇÃO DE 
PERMISSÃO DE BOX OU ESPAÇO 

PÚBLICO 
Este instrumento faz menção ao Art. 6º do 

decreto Nº 01/17, o qual decorre sobre as 
instruções e uso do box e/ou espaço público. 

Permitente: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE 
CASTANHAL/PA - SECRETARIA MUNICIPAL DE 
INFRAESTRUTURA. 

 Permissionária:  
Objeto: área pública localizada na esquina da 

Rua Coronel Leal com Travessa Floriano Peixoto – 
Centro – Castanhal, com área de 3,28 m² (três 
metros quadrados e vinte e oito decímetros 
quadrados). 

Aos 14 (quatorze) dias do mês de abril de 
2017, na Av. Barão do Rio Branco, n° 2232, Centro 
- Castanhal-PA, presentes, de um lado a 
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CASTANHAL, 
pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ 
n° 05.121.991/0001-84, estabelecida na Avenida 

Barão do Rio Branco, n° 2332, neste ato 
representado pelo Prefeito Municipal, Exmo. Sr. 
PEDRO COELHO DA MOTA FILHO, brasileiro, 
casado, portador da carteira de identidade/ 
SEGUP-PA Nº 3217611 e do CPF 057.959..822-
53, residente e domiciliado nesta Cidade, 
doravante denominado PERMITENTE, e de outro 
lado, a empresa individual Carlos Ivan da Rocha 
Brito, inscrito no CNPJ 26.88.251/0001-70 
representado pelo Sr. Carlos Ivan da Rocha 
Brito, portador do CPF 226.943.742-04 e carteira 
de identidade n° 5736867, residente e domiciliada 
a Rua Senador Antônio Lemos, doravante 
designado PERMISSIONÁRIO, tem entre si justo e 
acordado o presente, o que fazem com fulcro na 
Lei Federal n° 8.666/93 e alterações que lhe foram 
impostas pela Lei Federal n° 8.883/94 e Lei 
Federal n° 9.648/98; na Lei Orgânica do Município 
de Castanhal e no Decreto n° tal, bem como 
observadas as cláusulas e condições a seguir 
pactuadas:  

CLÁUSULA I 
Do Objeto 
 A Permitente, responsável pela área pública 

localizada na esquina da Travessa Floriano 
Peixoto com Rua Coronel Leal (lateral do muro do 
IPMC), Castanhal-PA, sob administração da 
SECRETARIA MUNICIPAL DE 
INFRAESTRUTURA, PERMITE o uso da área 3,28 
m² (três metros quadrados e vinte e oito 
decímetros metros), integrante do referido 
equipamento, área essa identificada como 
(CARRINHO DE LANCHE).  

CLÁUSULA II 
Do Ramo de Comércio 
A área permissionada é destinada 

exclusivamente ao ramo de LANCHES.  
Parágrafo único - Qualquer alteração no 

TERMO DE EXECUÇÃO DE PERMISSÃO DE 
USO, principalmente no que se refere ao ramo de 
atividade, deverá ser informada à Secretaria 
Municipal de Infraestrutura. 

CLÁUSULA III 
Das Obrigações do Permissionário 
 31. À PERMISSIONÁRIA deverá atender às 

seguintes obrigações: 
 3.1.1. Respeitar e fazer respeitar a legislação 

pertinente. 
 3.1.2. Manter, durante toda a execução da 

permissão que lhe foi outorgada, em 
compatibilidade com as obrigações por ela 
assumidas, todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas pelo permitente. 

 3.1.3. Não ceder, transferir ou emprestar a 
terceiros, no todo ou em parte, a área objeto da 
Permissão de Uso, zelando pelo seu uso e 
comunicando, de imediato, à Administração, a sua 
utilização indevida por terceiros.  

3.1.4. Exercer unicamente o ramo que lhe foi 
autorizado através da outorga de Permissão de 
Uso, conforme descrito e caracterizado na cláusula 
II, observando as exigências legais e higiênico-
sanitárias pertinentes.  

3.1.5. Responder, civil, jurídica e 
administrativamente, pelos atos de seus 
empregados, bem assim por danos ou prejuízos 
causados à municipalidade ou a terceiros por si, 
seus prepostos e empregados.  

3.1.6. Não suspender suas atividades durante 
o horário de funcionamento sem prévia e expressa 
autorização da Secretaria de Infraestrutura 
Municipal.   
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3.1.7. Manter no box e/ou veículo toda a 
documentação referente à área permissionada, à 
empresa PERMISSIONÁRIA, aos seus 
empregados, sócios, titulares e prepostos, prova 
de regularidade fiscal para com a Fazenda 
Municipal, apresentando-a à autoridade 
competente sempre que exigida.  

3.1.8. Apresentar, sempre que lhe for exigido 
pela Secretaria de Infraestrutura Municipal., 
documento que comprove que os responsáveis 
pela empresa permissionária, cujo ramo preveja a 
comercialização de produtos alimentícios, 
manipulados ou não, bem como seus respectivos 
prepostos, gerentes e funcionários, possuam 
certificado de participação em curso sobre Boas 
Práticas de Manipulação de Alimentos, obtido 
através de curso realizado por órgão competente, 
ligado à Vigilância Sanitária de Alimentos do 
Município, ou, ainda, por entidade de ensino 
devidamente reconhecida pelo Ministério da 
Educação e Cultura - MEC e/ ou pelo Conselho de 
Educação, da Secretaria Estadual de Educação. 

3.1.10. Manter a excelência de padrões de 
higiene e limpeza dos equipamentos e área 
permissionada, observando a totalidade das 
exigências de ordem higiênica - sanitária.  

3.1.11. Atender, de imediato, todas as 
determinações da Administração Pública, no 
âmbito Federal, Estadual ou Municipal.  

3.1.12. A ocorrência de infração a qualquer 
dispositivo normativo, mesmo que não previsto 
explicitamente no termo de permissão de uso, 
acarretará na aplicação, pela PERMITENTE, das 
sanções administrativas cabíveis, sem prejuízo da 
adoção das medidas legais pertinentes. 

3.2 - A PERMISSIONÁRIA deverá afixar em 
local visível, placas identificativas, nas quais 
constam:  

a) Razão Social; 
b) Nome da Permissionária 
c) Ramo de Comércio; 
d) Número do boxe, banca, veículo ou local 

específico; 
e) Carteira de Saúde, expedida pela 

Coordenadoria de Vigilância Sanitária, órgão 
vinculado à Secretaria Municipal de Saúde de 
Castanhal.  

3.3 - O veículo e/ou espaço público deverá ser 
mantido em excelentes condições de uso, higiene 
e limpeza, utilizando-se material necessário para 
tal fim, inclusive tambores ou depósitos para lixo 
ou sobras, de conformidade com a legislação 
sanitária. 

3.4 - A PERMISSIONÁRIA deverá reparar 
quaisquer danos ocorridos na área que lhe é 
permissionada, mesmo aqueles provenientes do 
uso, sob pena de, não o fazendo, ver adotadas 
contra si as sansões administrativas e judiciais 
pertinentes.  

3.5 - A PERMISSIONÁRIA deverá participar 
dos programas e projetos que visem à melhoria 
das condições de funcionamento dos 
equipamentos, inclusive do rateio proporcional dos 
custos resultantes da execução desses programas 
e projetos, segundo critérios a serem formalmente 
aprovados por 2/3 dos permissionários, com o 
devido registro e assinaturas em ata de reunião.  

3.6 - A PERMISSIONÁRIA fica obrigada a 
apresentar, sempre que lhe for exigido pela 
Administração ou outra autoridade competente, 
documentação que indique a procedência, 
especificação e classificação dos produtos por ela 

comercializados e/ ou utilizados no preparo dos 
alimentos e nota fiscal relativa à compra. 

CLÁUSULA IV 
Da Permissão de Uso 
4.1 - A outorga dessa Permissão de Uso é 

feita a título precário, oneroso, intransferível e por 
prazo indeterminado. 

 4.2 - Anualmente, a PERMISSIONÁRIA 
deverá apresentar à Administração a Carteira de 
Saúde, atualizada, de todos os seus funcionários e 
pessoas que exerçam qualquer atividade em seu 
equipamento, da qual conste não sofrer o seu 
portador de moléstia infectocontagiosa. 

4.3 - Em caso de falecimento, invalidez ou 
aposentadoria do titular da PERMISSIONÁRIA, a 
Administração poderá observadas as 
especificações da legislação pertinente, autorizar a 
transferência da permissão de uso ao cônjuge 
supérstite ou a dependente legalmente 
reconhecido.  

4.4 - Quando a PERMISSIONÁRIA optar pela 
desistência da permissão de uso e consequente 
desocupação da área permissionada, deverá 
comunicar formalmente o fato à no mínimo, 60 
(sessenta) dias de antecedência.  

4.5 – É vedada a outorga de mais de uma 
Permissão de Uso à PERMISSIONÁRIA.  

4.6 - A PERMISSIONÁRIA deverá, no prazo 
de 90 (noventa) dias da assinatura do Termo de 
Permissão de Uso, comprovar a regularização 
junto ao Registro Civil de Pessoas jurídicas (Junta 
Comercial), do funcionamento da empresa no boxe 
e/ou espaço público do presente, sob pena de lido 
o fazendo, ser revogada a permissão de use 
outorgada.  

4.7 - Poderá a Administração revogar a 
Permissão de Uso a qualquer tempo, desde que 
configurada situação de conveniência e/ou 
oportunidade, sem que caiba a 
PERMISSIONÁRIA, ressarcimento ou indenização 
de qualquer espécie seja a que título for nos 
termos da legislação vigente.  

CLAUSULA V 
Do Preço 
5.1 - Pela ocupação da área permissionada, a 

PERMISSIONÁRIA pagará o valor de 02 (dois) 
UFM vigente por mês, perfazendo o valor de 24 
(vinte e quatro) por ano, pela área total 
permissionada de 3,28 m² (três metros quadrados 
e vinte e oito decímetros quadrados). 

5.1. - O preço relativo à ocupação da área 
permissionada será reajustado anualmente, 
através de Decreto Municipal.  

5.2 - O pagamento do preço devido em 
decorrência da Permissão de Uso será feito em 12 
(doze) parcelas mensais, por meio de carnê 
emitido pela Sinfra, a ser pago na referida 
Secretaria.  

5.3 - Será de inteira responsabilidade da 
PERMISSIONÁRIA o pagamento, através de 
rateio, da totalidade do valor correspondente aos 
encargos provenientes do consumo de água, 
esgoto e energia elétrica, bem como daqueles 
decorrentes dos serviços de limpeza, higienização, 
desratização, manutenção, conservação e 
vigilância, seguro contra incêndio, instalação de 
sistema de sonorização e de telefonia, e quaisquer 
outros que vierem a ser instituídos pela 
Administração, necessários ao bom funcionamento 
da atividade ali exercida.  

5.4. - É de responsabilidade da 
PERMISSIONÁRIA o pagamento de todos os 

tributos decorrentes de sua atividade, assim como 
é sua obrigação conquistar as licenças municipais, 
estaduais ou federais necessárias para o 
funcionamento de seu estabelecimento.  

CLÁUSULA VI 
Das Penalidades 
 6.1 - Sem prejuízo das demais penalidades 

previstas em Lei, será aplicada multa pecuniária 
nos percentuais e casos abaixo:  

a) Após a ocupação da área e instalação do 
seu ramo de comércio a Permissionária, para 
desistir da Permissão de Uso, estará obrigada a 
comunicar sua intenção formalmente à 
Permitente, com antecedência mínima de 60 
(sessenta) dias, sob pena de, não o fazendo, ser-
lhe aplicada a penalidade de multa de 2% (dois por 
cento) sobre o valor anual da Permissão de Uso, a 
qual será imediatamente revogada. 

b) Multa de 2% (dois por cento) sobre o valor 
mensal da ocupação, sem prejuízo da obrigação 
de reparar o fato que motivou sua aplicação, no 
caso de inadimplemento de qualquer cunho 
trabalhistas obrigações decorrentes da Permissão 
de Uso, sejam elas de contratual, atinentes ao 
ramo de comércio exercido, limitado ao prazo de 
15 (quinze) dias, higiênico-sanitário, ou 
decorrentes de normas.  

c) A partir do 16° (décimo sexto) dia, sem que 
a falta seja devidamente regularizada, estará 
caracterizado o descumprimento total do ajuste, 
sendo aplicada a multa de 2% (dois por cento) 
sobre o valor anual da Permissão de Uso e a 
revogação da permissão outorgada. 

6.2. As multas são independentes e aplicação 
de uma não exclui a de outras, sobre elas incidindo 
correção monetária e juros de mora de 1% (um por 
cento) ao mês até a data de seu efetivo 
pagamento, sendo garantido à PERMISSIONÁRIA 
o direito à defesa prévia, nos termos da legislação 
vigente.  

6.3. Sem prejuízo das penalidades previstas 
nesta Cláusula, poderá a Administração, a seu 
exclusivo critério e caracterizado o ato ou fato que 
o justifique, aplicar, concomitantemente ou não, as 
penalidades previstas na Lei Federal n° 8.666/93. 

 
CLÁUSULA VII 
Das Disposições Finais 
 7.1 - Os casos omissos serão encaminhados 

ao Prefeito Municipal de Castanhal.  
7.2 - A PERMITENTE, a seu exclusivo critério, 

poderá autorizar a execução de qualquer 
benfeitoria, visando à correta operacionalização da 
área, cujas despesas ficarão sob a 
responsabilidade da Permissionária; devendo-se 
obedecer ao projeto original do local.  

7.3 - As construções ou benfeitorias realizadas 
serão havidas como pertencentes ao patrimônio 
público municipal, sem que para isso nasça direito 
à indenização a PERMISSIONÁRIA, ou qualquer 
outra pessoa.  

7.4 - Ficam sob a competência da Secretaria 
Municipal de Infraestrutura as providências 
necessárias à execução e fiscalização dessa 
permissão de uso.  

7.5 -  O presente termo será publicado no 
Diário Oficial do Município e/ou no Quadro de 
Avisos da Prefeitura, nos termos da Lei Orgânica 
Municipal.  

7.6 - Fica eleito o Foro da Comarca de 
Castanhal-PA para solucionar quaisquer litígios 
referentes ao presente ajuste, com renúncia 
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expressa por qualquer outro, por mais privilegiado 
que seja ou venha a ser. Pela PERMISSIONÁRIA 
foi dito que aceitava o presente termo que, lido, 
conferido e achado conforme, vai assinado em 04 
(quatro) vias de igual teor pelas partes, sendo uma 
via entregue à PERMISSIONÁRIA, uma via 
encaminhada à secretaria de infraestrutura 
municipal, uma à secretaria de administração e 
uma encaminhada à Procuradoria Jurídica do 
Município de Castanhal. 

Castanhal-Pa. 20 de abril de 2017 
----------------------------------------- 

PERMISSIONÁRIO 

 
CONTRATO DE LOCAÇÃO 016/2017 

CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL 
QUE CELEBRAM ENTRE SI A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE 
CASTANHAL E NIDAZILMA NUNES 
CARVALHO. 

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, a Sra. NIDAZILMA 
NUNES CARVALHO, brasileira,  portadora da 
carteira de Identidade 2535711 e inscrito no CPF 
Nº 166.917.842-00, residente e domiciliada a Rua 
Prentice Miguel Porto nº 19, bairro Pirapora, CEP: 
68.740-170, Castanhal - Pará, doravante 
denominada  LOCADORA. 

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 da LOCADORA, 
situado a Rua Prentice Miguel Porto, s/nº, bairro 
Pirapora, nesta cidade de Castanhal – Pará, que 
se destina ao funcionamento do Centro de 
Educação Infantil  Pequeno Samuel. 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO 
3.1 – A locação será celebrada pelo prazo 

certo e determinado de 10 (dez) meses, a contar 
de 01/03/2017 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$1.400,00 (Hum mil e quatrocentos reais), pelo 
período referido na cláusula anterior, perfazendo 
um valor total de R$14.000,00(Quatorze 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 
0612 –  Fundo de Valorização do Magistério 
12.365.0013.2.031 – Desenvolvimento do 

Ensino Infantil – FUNDEB 40% 
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. 

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 
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assinadas, para que produza seus ulteriores fins 
de direito. 

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

Prefeito Municipal de Castanhal 
NIDAZILMA NUNES CARVALHO 

Locadora 
1ª Testemunha 
_________________________. 
RG. 
2ª Testemunha 
_________________________. 
RG. 

 
INSTRUÇÃO NORMATIVA SEFIN Nº001 

DE 20/04/2017 
O SECRETÁRIO FINANÇAS DO MUNICÍPIO 
DE CASTANHAL, NO USO DAS 
ATRIBUIÇÕES QUE LHE CONFERE O 
INCISO V, DO ART. 120, DA LEI ORGÂNICA 
DO MUNICÍPIO, O INCISO II, DO ART. 20, DA 
LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 
001/2003 E OS ARTS. 26, 81, 90, §2º, 94, 100, 
DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 
001/2001, RESOLVE: 

Art. 1º. Instituir o CALENDÁRIO FISCAL do 
Município de Castanhal para o ano de 2017, 
relativamente ao Imposto sobre Propriedade 
Predial e Territorial Urbano (IPTU), ao Imposto 
sobre Serviços de qualquer natureza (ISS) e às 
taxas de competência da SEFIN, e tomar outras 
providências relativas à emissão de certidões de 
regularidade fiscal. 

IPTU 
Art. 2º. O pagamento em cota única do IPTU 

deverá ocorrer até o dia 28 de abril de 2017, 
aplicando-se desconto de 20% (vinte por cento) 
sobre o valor do crédito tributário devido. 

Parágrafo único. Após o dia 28 de abril de 
2017, o valor da cota única deverá ser corrigido 
pelo IPCA-E (IBGE), sem o desconto previsto no 
caput, observando-se o art. 4º. 

Art. 3º. O contribuinte poderá requerer, junto a 
SEFIN, o parcelamento do crédito tributário da cota 
única do IPTU, sem o desconto previsto no art. 2º, 
em até 10 (dez) parcelas, com vencimentos com 
periodicidade máxima mensal. 

Parágrafo único. Em caso de parcelamento do 
crédito tributário do IPTU, o vencimento da última 
parcela não ocorrerá em data posterior a 
29/12/2017, último dia útil do ano. 

Art. 4º. Será concedido desconto de 10% 
sobre o valor do crédito tributário do IPTU devido, 
cumulativo ao desconto previsto no art. 2º, ao 
contribuinte que, até o dia 28 de abril de 2017, 
realizar a atualização cadastral de seus dados e de 
seu imóvel, perante a SEFIN. 

§1º. A atualização cadastral será efetuada por 
meio de requerimento perante a SEFIN, mediante 
apresentação obrigatória de cópias simples do 
documento de identidade, do CPF e do 
comprovante de residência/domicílio, expedido por 
empresas prestadoras de serviços públicos de 
energia, água, esgoto, telefonia. 

§2º. Para alterar a titularidade do contribuinte 
do IPTU, deverá ser apresentada certidão 
atualizada do registro de imóveis, indicando seu 
proprietário ou detentor de domínio útil, ou 

qualquer documento que comprove a posse mansa 
e pacífica do ocupante do imóvel, excluídos 
contratos de locação, de comodato ou de 
arrendamento. 

§3º. Na atualização cadastral, o contribuinte 
poderá indicar o endereço diverso da localização 
do imóvel objeto de tributação do IPTU para 
entrega dos documentos relativos à cobrança 
futura dos tributos municipais. 

ISS 
Art. 5º. O ISS deverá ser recolhido, em guia 

própria, pelo prestador de serviços ou pelo 
tomador de serviços obrigado à retenção, até o 
décimo dia do mês subsequente ao da ocorrência 
da prestação do serviço. 

Art. 6º. O ISS devido pelos prestadores de 
serviços de forma pessoal (profissionais liberais) 
seguirá os valores definidos na tabela anexa a esta 
Instrução Normativa, devendo ser recolhido em 
uma única prestação até o dia 10 de cada mês, ou, 
a requerimento do interessado, em até 03 (três) 
parcelas, com vencimentos mensais e 
consecutivos, corrigidas pelo IPCA-E. 

TAXAS DE LICENÇA, LOCALIZAÇÃO E 
FUNCIONAMENTO 

Art. 7º. As taxas de licença, localização e 
funcionamento serão devidas anualmente e 
deverão ser pagas: 

I – no caso de estabelecimentos em início de 
atividade, até o último dia útil do mês do respectivo 
início. 

II – no caso de renovações de licença, até o 
dia 28 de abril de 2017.  
EMISSÃO DE CERTIDÕES DE REGULARIDADE 

FISCAL 
Art. 8º. O interessado na emissão de certidão 

positiva, negativa ou positiva com efeitos de 
negativa de débitos tributários municipais deverá 
requerê-la perante a SEFIN, mediante o 
pagamento de taxa correspondente, conforme 
tabela anexa. 

Parágrafo único. A emissão da certidão 
prevista no caput ocorrerá no prazo de até 03 (três) 
dias úteis, após a apresentação do requerimento e 
da comprovação do regular recolhimento da taxa. 

DISPOSIÇÕES GERAIS 
Art. 9º. O horário de funcionamento e 

atendimento ao público da SEFIN é de 08:00h às 
14:00h. 

Parágrafo único. Em virtude da Campanha 
IPTU 2017, excepcionalmente, nos dias úteis, até 
28 de abril de 2017, o funcionamento da SEFIN 
ocorrerá das 08:00h às 17:00h. 

Art. 10. Ficam expressamente revogadas as 
Instruções Normativas nº 001, de 24 de fevereiro 
de 2006, nº 002, de 24 de fevereiro de 2006, e nº 
003, de 05 de setembro de 2006. 

Art. 11. Esta instrução normativa entrará em 
vigor na data de sua publicação no Diário Oficial do 
Município, revogando-se quaisquer outras 
instruções normativas que dispuserem sobre a 
mesma matéria. 

Palácio Maximino Porpino da Silva, 20 de abril 
de 2017. 

Karlan Vaccari Caldeira 

Secretário Municipal de Finanças 
ANEXO 

Instrução Normativa SEFIN nº 001/2017 
TABELA 

(art. 5º e art. 7º) 

TIPO UFM 

Taxa de Certidão para o ano de 2017 R$ 10,00 

Taxa de Certidão para o ano de 2018 
e seguintes 01 

Taxa de Expediente para o ano de 
2017 R$ 5,00 

Taxa de Expediente para o ano de 
2018 e seguintes 01 

Taxa de Inscrição de Empresa 03 

Taxa de Baixa e Cancelamento 03 

Taxa de Alteração de Endereço 03 

ISS Profissional Liberal (nível 
fundamental) - Anual 20 

ISS Profissional Liberal (nível médio) - 
Anual 40 

ISS Profissional Liberal (nível superior) 
- Anual 60 

 

 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPRIMENTO E LICITAÇÃO 

EXTRATO DE DISPENSA DE 
LICITAÇÃO Nº 038/2017 

Dispensa de Licitação nº 038/2017. 
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 da Subprefeitura do 
Jaderlândia. Contratada: Fernando 
Shigueo Takashima. CPF: 
029.792.682-91. Ratificação em: 
01/03/2017. Valor Total: R$ 
26.000,00 (vinte e seis mil reais). 
Pedro Coelho da Mota Filho. Prefeito 
Municipal. 

TERMO DE RECONHECIMENTO E 
RATIFICAÇÃO 

DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 038/2017 
Por este termo, reconheço e ratifico o 
ato de Dispensa de Licitação, 
decorrente do processo nº 038/2017, 
cujo objeto consiste na locação de 
imóvel de propriedade do Sr. 
FERNANDO SHIGUEO TAKASHIMA, 
cujo valor contratual total é de R$ 
26.000,00 (vinte e seis mil reais), nos 
termos do art. 24, inciso X da Lei nº 
8.666/93 e conforme Parecer Jurídico 
constante deste processo. 
Castanhal (Pa), 01 de março de 2017. 
PEDRO COELHO DA MOTA FILHO 
 Prefeito Municipal. 

EXTRATO DE DISPENSA DE 
LICITAÇÃO Nº 039/2017 

Dispensa de Licitação nº 039/2017. 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 Conselho 

Municipal de Educação. Contratada: Maria 

Gomes das Chagas Silva. CPF: 368.503.572-

04. Ratificação em: 01/03/2017. Valor Total: 

R$ 2.830,00 (dois mil oitocentos e trinta 

reais). Pedro Coelho da Mota Filho. Prefeito 

Municipal. 
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPRIMENTO E LICITAÇÃO 

TERMO DE RECONHECIMENTO E 
RATIFICAÇÃO 

DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 
039/2017 

Por este termo, reconheço e ratifico o ato de 
Dispensa de Licitação, decorrente do processo nº 
039/2017, cujo objeto consiste na locação de 
imóvel de propriedade da Srª MARIA GOMES DAS 
CHAGAS SILVA, cujo valor contratual total é de R$ 
2.830,00 (dois mil oitocentos e trinta reais), nos 
termos do art. 24, inciso X da Lei nº 8.666/93 e 
conforme Parecer Jurídico constante deste 
processo. 
Castanhal (Pa), 01 de março de 2017. 
PEDRO COELHO DA MOTA FILHO 
Prefeito Municipal. 

EXTRATO DE DISPENSA DE 
LICITAÇÃO Nº 040/2017 

Dispensa de Licitação nº 040/2017. 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 
Sonho de Criança. Contratada: Jane Cleide de 
Magalhães Araújo. CPF: 039.707.282-15. 
Ratificação em: 01/03/2017. Valor Total: R$ 
6.640,00 (seis mil seiscentos e quarenta reais). 
Pedro Coelho da Mota Filho. Prefeito Municipal. 

TERMO DE RECONHECIMENTO E 
RATIFICAÇÃO 

DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 
040/2017 

Por este termo, reconheço e ratifico o ato de 
Dispensa de Licitação, decorrente do processo nº 
040/2017, cujo objeto consiste na locação de 
imóvel de propriedade da Srª JANE CLEIDE DE 
MAGALHÃES ARAÚJO, cujo valor contratual total 
é de R$ 6.640,00 (seis mil seiscentos e quarenta 
reais), nos termos do art. 24, inciso X da Lei nº 
8.666/93 e conforme Parecer Jurídico constante 
deste processo. 
Castanhal (Pa), 01 de março de 2017. 
PEDRO COELHO DA MOTA FILHO 
 Prefeito Municipal. 

EXTRATO DE DISPENSA DE 
LICITAÇÃO Nº 040/2017 

Dispensa de Licitação nº 040/2017. 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 
Sonho de Criança. Contratada: Jane Cleide de 
Magalhães Araújo. CPF: 039.707.282-15. 
Ratificação em: 01/03/2017. Valor Total: R$ 
6.640,00 (seis mil seiscentos e quarenta reais). 
Pedro Coelho da Mota Filho. Prefeito Municipal 

EXTRATO DE DISPENSA DE 
LICITAÇÃO Nº 042/2017 

Dispensa de Licitação nº 042/2017. 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 da Secretaria Municipal de 
Planejamento. Contratada: Fabio Gilson Souza 

Bezerra. CPF: 131.394.362-20. Ratificação em: 
01/04/2017. Valor Total: R$ 40.500,00 (quarenta 
mil e quinhentos reais). Pedro Coelho da Mota 
Filho. Prefeito Municipal. 

TERMO DE RECONHECIMENTO E 
RATIFICAÇÃO 

DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 
042/2017 

Por este termo, reconheço e ratifico o ato de 
Dispensa de Licitação, decorrente do processo nº 
042/2017, cujo objeto consiste na locação de 
imóvel de propriedade do Sr. FABIO GILSON 
SOUZA BEZERRA, cujo valor contratual total é de 
R$ 40.500,00 (quarenta mil e quinhentos reais), 
nos termos do art. 24, inciso X da Lei nº 8.666/93 e 
conforme Parecer Jurídico constante deste 
processo. 
Castanhal (Pa), 01 de abril de 2017. 
PEDRO COELHO DA MOTA FILHO 
 Prefeito Municipal. 

EXTRATO DE DISPENSA DE 
LICITAÇÃO Nº 041/2017 

Dispensa de Licitação nº 041/2017. 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 da Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente. Contratada: Fabio Gilson Souza 
Bezerra. CPF: 131.394.362-20. Ratificação em: 
01/04/2017. Valor Total: R$ 40.500,00 (quarenta 
mil e quinhentos reais). Pedro Coelho da Mota 
Filho. Prefeito Municipal 

TERMO DE RECONHECIMENTO E 
RATIFICAÇÃO 

DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 
041/2017 

Por este termo, reconheço e ratifico o ato de 
Dispensa de Licitação, decorrente do processo nº 
041/2017, cujo objeto consiste na locação de 
imóvel de propriedade do Sr. FABIO GILSON 
SOUZA BEZERRA, cujo valor contratual total é de 
R$ 40.500,00 (quarenta mil e quinhentos reais), 
nos termos do art. 24, inciso X da Lei nº 8.666/93 e 
conforme Parecer Jurídico constante deste 
processo. 
Castanhal (Pa), 01 de abril de 2017. 
PEDRO COELHO DA MOTA FILHO 
 Prefeito Municipal. 

EXTRATO DE DISPENSA DE 
LICITAÇÃO Nº 043/2017 

Dispensa de Licitação nº 043/2017. 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 da Coordenadoria de Patrimônio do 
Município. Contratada: Fabio Gilson Souza 
Bezerra. CPF: 131.394.362-20. Ratificação em: 
01/04/2017. Valor Total: R$ 36.000,00 (trinta e seis 
mil reais). Pedro Coelho da Mota Filho. Prefeito 
Municipal. 

TERMO DE RECONHECIMENTO E 
RATIFICAÇÃO 

DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 
043/2017 

Por este termo, reconheço e ratifico o ato de 
Dispensa de Licitação, decorrente do processo nº 
043/2017, cujo objeto consiste na locação de 
imóvel de propriedade do Sr. FABIO GILSON 
SOUZA BEZERRA, cujo valor contratual total é de 

R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais), nos termos 
do art. 24, inciso X da Lei nº 8.666/93 e conforme 
Parecer Jurídico constante deste processo. 
Castanhal (Pa), 01 de abril de 2017. 
PEDRO COELHO DA MOTA FILHO 
 Prefeito Municipal. 

 
PORTARIA Nº1.079/17, DE 19/04/2017 

O PREFEITO MUNICIPAL DE 
CASTANHAL, NO USO DA 
ATRIBUIÇÃO QUE LHE 
CONFERE O ARTIGO 161 
INCISO II DA LEI Nº 003/99, 
DE 04 DE FEVEREIRO DE 
1999, RESOLVE. 

Art. 1º - Conceder, 50% 
(Cinquenta Por Cento), de gratificação 
de Gratificação de Dedicação 
Exclusiva, ao servidor HALLISON 

FARNEY DIAS FERREIRA ,  função 
Motorista, lotação Secretaria 
Municipal de Finanças. 

Art. 2º - Deverá a Coordenadoria 

da Folha de Pagamento alterar a 
Gratificação de Tempo Integral, para 
Gratificação de Dedicação Exclusiva. 

Art. 3º - Esta Portaria entra em 
vigor, com efeito retroativo a 02 de 
janeiro de 2017, revogadas as 
disposições em contrário. 

Art. 4º - Registre-se e Cumpra-se. 
Palácio Maximino Porpino da 

Silva, 19 de abril de 2017. 
Pedro Coelho da Mota Filho 

Prefeito Municipal 
Gustavo Espinheiro do Nascimento Sá 

Secretário de Administração 

PORTARIA Nº1.089/17, DE 20/04/2017 
O PREFEITO MUNICIPAL DE 
CASTANHAL, NO USO DA ATRIBUIÇÃO 
QUE LHE CONFERE O ARTIGO 161 
INCISO II DA LEI Nº 003/99, DE 04 DE 
FEVEREIRO DE 1999. 

Considerando,  a Portaria nº 2.824/16, de 
13/10/2016, que concedeu  Prorrogação de 
Licença Maternidade a servidora Marilena do 
Socorro Lima Macário, no período de 10.01.2017 a 
10.03.2017 e, retorno dia 11.03.2017;  

Considerando, a Portaria nº 008/17, de 
02/01/2017, que revoga todo e qualquer ato que 
concedeu Gratificação de Tempo Integral e 
Dedicação Exclusiva;  

Resolve. 
Art. 1º - Conceder, 50% (Cinquenta Por 

Cento), de gratificação de Gratificação de 
Dedicação Exclusiva, a  servidora Marilena do 
Socorro Lima Macário, função Agente 
Administrativo-Zona Urbana, lotação Secretaria 
Municipal de Administração. 

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor, com 
efeito retroativo a 01 de abril de 2017, revogadas 
as disposições em contrário. 

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

de 2017. 
Pedro Coelho da Mota Filho 

Prefeito Municipal 
Gustavo Espinheiro do Nascimento Sá 

Secretário de Administração 
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PORTARIA Nº1.097/17, DE 24/04/2017 

O PREFEITO MUNICIPAL DE 
CASTANHAL, NO USO DE 
SUAS  ATRIBUIÇÕES, 
RESOLVE. 

Art. 1º - Revogar a Portaria nº 
1.078/17, de 19 de abril de 2017, que 
removeu da Secretaria Municipal de 
Indústria e Comércio, para a 
Secretaria Municipal de 
Planejamento, a servidora MILENE 

CRISTINA NAZÁRIO DE MORAES, função 
Agente Administrativo, sem prejuízo 
de sua função. 

Art. 2º - Esta Portaria entra em 
vigor, na data de sua publicação no 
Diário Oficial do Município. 

Art. 3º - Registre-se e Cumpra-se. 

Palácio Maximino Porpino da 
Silva, 24 de abril de 2017. 

Pedro Coelho da Mota Filho 

Prefeito Municipal 
Gustavo Espinheiro do Nascimento Sá 

Secretário de Administração 

PORTARIA Nº1.163/17, DE 24/04/2017 
O SECRETÁRIO MUNICIPAL 
DE ADMINISTRAÇÃO, NO 
USO DE SUAS  ATRIBUIÇÕES 
LEGAIS, RESOLVE: 

Art. 1º - Remover da Secretaria 
Municipal de Industria e Comércio, 
para a Secretaria Municipal de 
Assistência Social, a servidora MILENE 

CRISTINA NAZÁRIO DE MORAES, função 
Agente Administrativo, sem prejuízo 
de sua função. 

Art. 2º - Esta Portaria entra em 

vigor, a partir de 02 de maio de 2017, 
revogadas as disposições em 
contrário. 

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

Silva, 24 de abril de 2017. 
Gustavo Espinheiro do Nascimento Sá 

Secretário de Administração 

PORTARIA Nº 1.208/17, DE 24/04/2017 
O PREFEITO MUNICIPAL DE 
CASTANHAL, NO USO DE SUAS 
ATRIBUIÇÕES LEGAIS, DE ACORDO 
COM A LEI MUNICIPAL Nº 003/99, DE 
04/02/99, ARTIGO 143, ITEM I, 
RESOLVE: 

Art. 1º - Autorizar a Secretaria 

Municipal de Finanças a pagar 
01(uma) diária(s) a(o) Sr(ª)  servidora 
MIKA TSURUTA, função Arquiteta, 
lotação Secretaria Municipal de 
Habitação, referente viagem  a cidade 
de Belém-Pa, já realizada no(s) dia(s)  
11 de abril do corrente ano, para 
participar do Seminário de 
Capacitação Gerente Municipal de 
Convênios e Contratos-GMC, 
realizado pela Caixa Econômica 
Federal. 

Art.2º - Conceder ao referido 
servidor (a) o valor unitário de cada 

diária de  R$104,41 (Cento e Quatro 
Reais e Quarenta e Um Centavos), na 
rubrica orçamentária de 1313-

Secretaria Municipal de Habitação 
16.122.0009.2.105-Manutenção das 
Atividades da Sec. de Habitação 
3.3.90.14.00-Diárias Civil. 

Art.3º - O Servidor(a) deverá 
apresentar a comprovação da viagem 
e relatório das atividades à 
Coordenadoria de Controle 
Interno/CCI, no prazo de 05 (cinco) 
dias após o retorno, sob pena de sob 
pena de inviabilizar pedidos e 
recebimento novas diárias, bem como 
devolução do valor integral. 

Registre-se, Publique-se e cumpra-

se. 
Palácio Maximino Porpino da 

Silva, 24 de abril de 2017. 
Pedro Coelho da Mota Filho 

Prefeito Municipal 
Gustavo Espinheiro do Nascimento Sá 

Secretário de Administração 

PORTARIA Nº1.209/17, DE 24/04/2017 
O PREFEITO MUNICIPAL DE 
CASTANHAL, NO USO DE SUAS 
ATRIBUIÇÕES LEGAIS, DE ACORDO 
COM A LEI MUNICIPAL Nº 003/99, DE 
04/02/99, ARTIGO 143, ITEM I, 
RESOLVE: 

Art. 1º - Autorizar a Secretaria Municipal de 
Finanças a pagar 01(uma) diária(s) a(o) Sr(ª)  
servidor FRANCK DANILO DE OLIVEIRA, função 
Motorista, lotação Secretaria Municipal de 
Habitação, referente viagem  a cidade de Belém-
Pa, já realizada no(s) dia(s)  11 de abril do corrente 
ano, para conduzir servidora, para participar do 
Seminário de Capacitação Gerente Municipal de 
Convênios e Contratos-GMC, realizado pela Caixa 
Econômica Federal. 

Art.2º - Conceder ao referido servidor (a) o 
valor unitário de cada diária de  R$32,80 (Trinta e 
Dois Reais e Oitenta Centavos), na rubrica 
orçamentária de 1313-Secretaria Municipal de 
Habitação 16.122.0009.2.105-Manutenção das 
Atividades da Sec. de Habitação 3.3.90.14.00-
Diárias Civil. 

Art.3º - O Servidor(a) deverá apresentar a 
comprovação da viagem e relatório das atividades 
à Coordenadoria de Controle Interno/CCI, no prazo 
de 05 (cinco) dias após o retorno, sob pena de sob 
pena de inviabilizar pedidos e recebimento novas 
diárias, bem como devolução do valor integral. 

Registre-se, Publique-se e cumpra-se. 
Palácio Maximino Porpino da Silva, 24 de abril  

de 2017. 
Pedro Coelho da Mota Filho 

Prefeito Municipal 
Gustavo Espinheiro do Nascimento Sá 

Secretário de Administração 

PORTARIA Nº1.210/17, DE 24/04/2017 
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE 
ADMINISTRAÇÃO, NO USO DE SUAS  
ATRIBUIÇÕES LEGAIS, RESOLVE: 

Art. 1º - Remover da Secretaria Municipal de 
Suprimento e Licitação, para a Secretaria 
Municipal de Saúde, o servidor ADSON DE SOUZA 

CAVALCANTE, função Motorista, sem prejuízo de 
sua função. 

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor, a partir 
de 02 de maio de 2017, revogadas as disposições 
em contrário. 

Art. 3º - Registre-se e Cumpra-se. 
Palácio Maximino Porpino da Silva, 24 de abril 

de 2017. 
Gustavo Espinheiro do Nascimento Sá 

Secretário de Administração 

PORTARIA Nº1.212/17, DE 24/04/2017 
O PREFEITO MUNICIPAL DE 
CASTANHAL, NO USO DA ATRIBUIÇÃO 
QUE LHE CONFERE O ARTIGO 111 DA 
LEI  
MUNICIPAL Nº 003/99, DE 04 DE 
FEVEREIRO DE 1999.  

Considerando, o Parecer Normativo 
Nº005/2017, de 02 de março de 2017, e, análise 
da Coordenadoria de Recursos Humanos, 
constante do Processo nº 4750/2017, de 20/04/17; 

Resolve: 
Art. 1º - Conceder, Licença Sem Vencimento 

ao servidor FRANCISCO ANDRÉ LIMA ARAÚJO, função 
Professor Matemática-Zona Urbana, lotação 
Secretaria Municipal de Educação, pelo período de 
02 (Dois) anos, com início em 01 de março de 
2017 e término em 28 de fevereiro de 2019, com 
retorno dia 01 de março de 2019, conforme pedido 
formalizado através do processo acima 
mencionado. 

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor com 
efeito retroativo a 01 de março  de 2017, 
revogadas as disposições em contrário.  

Art. 3º - Registre-se e Cumpra-se. 
Palácio Maximino Porpino da Silva, 24  de abril 

de 2017. 
Pedro Coelho da Mota Filho 

Prefeito Municipal 
Gustavo Espinheiro do Nascimento Sá 

Secretário de Administração 

PORTARIA Nº1.216/17, DE 24/04/2017 
O PREFEITO MUNICIPAL DE 
CASTANHAL, NO USO DE SUAS 
ATRIBUIÇÕES LEGAIS, RESOLVE: 

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 
Nº1139/17, de 07/02/2017; 

E, CONSIDERANDO que, a servidora abaixo 
relacionada percebeu gratificação sobre seus 
vencimentos pelo exercício de regime de Tempo 
Integral pelo período de 05 anos ininterruptos, 
conforme Portaria Nº703/02, de 15/05/2002;  
R E S O L V E : 

Art. 1º - Determinar a incorporação de 
Gratificação de Tempo Integral, de 35%(Trinta e 
Cinco Por Cento), pelo período previsto em lei, 
sobre o vencimento base da servidora FRANCISCA 

MARIA NORONHA, no cargo de Agente 
Administrativo, lotação Secretaria Municipal de 
Educação. 

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor, com 
efeito retroativo a 20 de abril de 2017, revogando a 
Portaria Nº703/02, de 15/05/2002. 

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

aos 24 dias do mês de abril de 2017. 
Pedro Coelho da Mota Filho 

Prefeito Municipal 
Gustavo Espinheiro do Nascimento Sá 

Secretário de Administração 
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PORTARIA Nº1.217/17, DE 24/04/2017 

O PREFEITO MUNICIPAL DE 
CASTANHAL, NO USO DA 
ATRIBUIÇÃO QUE LHE 
CONFERE O ARTIGO 111 DA 
LEI  
MUNICIPAL Nº 003/99, DE 04 
DE FEVEREIRO DE 1999.  

Considerando, o Parecer Jurídico  
Nº256/2017, de 27 de março de 
2017, e, análise da Coordenadoria de 
Recursos Humanos, constante do 
Processo nº 1569/2017, de 
14/02/17;                Resolve: 

Art. 1º - Conceder, Licença Sem 
Vencimento a servidora PRISCILLA 

GOMES BENTES, função Professor de 
Língua Portuguesa-Zona Urbana, 

lotação Secretaria Municipal de 
Educação, pelo período de 02 (Dois) 
anos, com início em 01 de março de 
2017 e término em 28 de fevereiro de 
2019, com retorno dia 01 de março de 
2019, conforme pedido formalizado 
através do processo acima 
mencionado. 

Art. 2º - Esta Portaria entra em 
vigor com efeito retroativo a 01 de 
março  de 2017, revogadas as 
disposições em contrário.  

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

Silva, 24  de abril de 2017. 
Pedro Coelho da Mota Filho 

Prefeito Municipal 
Gustavo Espinheiro do Nascimento Sá 

Secretário de Administração 

PORTARIA Nº1.224/17, DE 25/04/2017 
O PREFEITO MUNICIPAL DE 
CASTANHAL, NO USO DA 
ATRIBUIÇÃO QUE LHE 
CONFERE O ARTIGO 117, 
PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI 
ORGÂNICA DO MUNICÍPIO, 
RESOLVE: 

Art. 1º- Registrar AFASTAMENTO 
PRELIMINAR À APOSENTADORIA 
VOLUNTÁRIA, solicitado através do 
Processo Nº 4739/2017, de 
20/04/17, e nos termos da Lei 
Complementar nº007/14, de 
02/07/14, que modificou a Lei 
Municipal Nº003/99, de 04/02/1999, 

análise da Coordenadoria de Recursos 
Humanos e Parecer Normativo nº003, 
de 02/03/17, da servidora ROSÁLIA 

MARIA GONÇALVES DE BARROS, função 
Professor de Educação Básica I, 
lotação Secretaria Municipal de 
Educação, à vista do Requerimento de 
Aposentadoria, datado de 
27/01/2017, sem prejuízo de sua 
remuneração. 

Art. 2º - Esta Portaria entra em 

vigor, a partir de 28 de abril de 2017, 
revogadas as disposições em 
contrário. 

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

Silva, 25 de abril  de 2017. 
Pedro Coelho da Mota Filho 

Prefeito Municipal 
Gustavo Espinheiro do Nascimento Sá 

Secretário de Administração 

PORTARIA Nº1.225/17, DE 25/04/2017 
O PREFEITO MUNICIPAL DE 
CASTANHAL, NO USO DA ATRIBUIÇÃO 
QUE LHE CONFERE O ARTIGO 117, 
PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI 
ORGÂNICA DO MUNICÍPIO, RESOLVE: 

Art. 1º- Registrar AFASTAMENTO 
PRELIMINAR À APOSENTADORIA 
VOLUNTÁRIA, solicitado através do 
Processo Nº 4747/2017, de 
20/04/17, e nos termos da Lei 
Complementar nº007/14, de 
02/07/14, que modificou a Lei 
Municipal Nº003/99, de 04/02/1999, 

análise da Coordenadoria de Recursos 
Humanos e Parecer Normativo nº003, 
de 02/03/17, da servidora JORGINA 

BRITO DE MACEDO LIMA, função 
Professor Pedagogia, lotação 
Secretaria Municipal de Educação, à 

vista do Requerimento de 
Aposentadoria, datado de 
10/01/2017, sem prejuízo de sua 
remuneração. 

Art. 2º - Esta Portaria entra em 
vigor, com efeito retroativo a 11 de 
abril de 2017, revogadas as 
disposições em contrário. 

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

Silva, 25 de abril  de 2017. 
Pedro Coelho da Mota Filho 

Prefeito Municipal 
Gustavo Espinheiro do Nascimento Sá 

Secretário de Administração 

PORTARIA Nº1.226/17, DE 25/04/2017 
O PREFEITO MUNICIPAL DE 
CASTANHAL, NO USO DE 
SUAS  ATRIBUIÇÕES. 

Considerando, o recebimento do 
Requerimento Nº 007/2017, de 03 de 
abril de 2017, constante do Processo 
nº 3999/2017, de 03/04/17; 

Considerando a Ata de Assembleia 
Geral Ordinária da Federação das 
Entidades Sindicais de Servidores 
Públicos Municipais do Pará-
FESMUPA realizada em 17 de 
novembro de 2016;  

Considerando, o Parecer Jurídico 
Nº 310/2017, de 11 de abril de 2017; 
constante do Processo nº 3999/2017, 
de 03/04/17; 
Resolve: 

Art. 1º - Conceder Licença para 
Exercício de Mandato Classista, como 
Diretor de Finanças, na Federação 

das Entidades Sindicais de Servidores 
Públicos Municipais do Pará-
FESMUPA, para dar continuidade as 
atividades sindicais pelo período do 
mandato( triênio 2016/2019) que 
terminará no dia 17 de novembro de 

2019,  ao servidor ANDRÉ HALLAN DOS 

SANTOS OLIVEIRA, função Guarda, 
lotação Comando da Guarda 
Municipal/Gabinete do Prefeito, sem 
prejuízo de sua remuneração. 

Art. 2º - Esta Portaria entra em 
vigor, na data de sua publicação no 
Diário Oficial do Município. 

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

Silva, 25 de abril de 2017. 
Pedro Coelho da Mota Filho 

Prefeito Municipal 
Gustavo Espinheiro do Nascimento Sá 

Secretário de Administração 

PORTARIA Nº1.229/17, DE 25/04/2017 
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE 
ADMINISTRAÇÃO, NO USO DE SUAS  
ATRIBUIÇÕES LEGAIS, RESOLVE: 

Art. 1º - Remover da Secretaria Municipal de 
Saúde, para a Secretaria Municipal de 
Administração, à disposição da Coordenadoria de 
Patrimônio, a servidora SUELI DA CONCEIÇÃO ALVES, 
função Braçal, sem prejuízo de sua função. 

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor, a partir 
de 02 de maio de 2017, revogadas as disposições 
em contrário. 

Art. 3º - Registre-se e Cumpra-se. 
Palácio Maximino Porpino da Silva, 25 de abril 

de 2017. 
Gustavo Espinheiro do Nascimento Sá 

Secretário de Administração 

PORTARIA Nº1.233/17, DE 25/04/2017 
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE 
ADMINISTRAÇÃO, NO USO DE SUAS  
ATRIBUIÇÕES LEGAIS, RESOLVE: 

Art. 1º - Remover da Secretaria Municipal de 
Saúde, para a Secretaria Municipal de 
Administração,  a servidora ROZIANE MARIA 

ANDRADE DE SOUZA, função Agente Administrativo, 
sem prejuízo de sua função. 

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor, com 
efeito retroativo a 24 de abril de 2017, revogadas 
as disposições em contrário. 

Art. 3º - Registre-se e Cumpra-se. 
Palácio Maximino Porpino da Silva, 25 de abril 

de 2017. 
Gustavo Espinheiro do Nascimento Sá 

Secretário de Administração 

PORTARIA Nº1.234/17, DE 25/04/2017 
O PREFEITO MUNICIPAL DE 
CASTANHAL, NO USO DE SUAS  
ATRIBUIÇÕES. 

Considerando, o Convênio nº001/2017; 
Resolve: 
Art. 1º - Ceder,  a servidora ROZIANE MARIA 

ANDRADE DE SOUZA, função Agente Administrativo, 
lotação Secretaria Municipal de Administração, 
para a Subseção Judiciária de Castanhal, com 
ônus e encargos para o órgão cedente. 

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor, com 
efeito retroativo a 24 de abril de 2017, revogadas 
as disposições em contrário. 

Art. 3º - Registre-se e Cumpra-se. 
Palácio Maximino Porpino da Silva, 25 de abril 

de 2017. 
Pedro Coelho da Mota Filho 

Prefeito Municipal 
Gustavo Espinheiro do Nascimento Sá 

Secretário de Administração 

 


