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PORTARIA Nº1.607/17, DE 29/05/17 
O PREFEITO MUNICIPAL DE 
CASTANHAL, NO USO DE SUAS 
ATRIBUIÇÕES LEGAIS,  RESOLVE: 

Art. 1º - Autorizar a Secretaria Municipal de 
Finanças a pagar 01(uma) diária(s) a(o) Sr(ª)  
servidor ODAIR JOSÉ DO CARMO SILVA, função 
Motorista, lotação Gabinete do Prefeito , referente 
viagem  a cidade de Belém-Pa, no(s) dia(s)  23 de 
maio do corrente ano, para tratar de assuntos 
referente a Secretaria de Administração. 

Art.2º - Conceder ao referido servidor (a) o 
valor unitário de cada diária  de  R$46,85 
(Quarenta e Seis Reais e Oitenta e Cinco 
Centavos), na rubrica orçamentária 0101 – 
Gabinete do Prefeito 04.122.0002.2.001 – 
Manutenção das Atividades do Gabinete do 
Prefeito 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, 29 de maio 

de 2017. 
Pedro Coelho da Mota Filho 

Prefeito Municipal 
Gustavo Espinheiro do Nascimento Sá 

Secretário de Administração 

PORTARIA Nº1.616/17, DE 30/05/17 
O PREFEITO MUNICIPAL DE 
CASTANHAL, NO USO DE SUAS  
ATRIBUIÇÕES, RESOLVE: 

Art. 1º - Exonerar a pedido, de acordo com o 
Processo nº 6513/2017, de 29/05/17, a servidora 
THAIS MONIK LERAY DA SILVA, do cargo 
comissionado de Auxiliar da Coordenadoria de 
Proteção Social Básica –CRAS- Jaderlândia, com 
50%(Cinquenta Por Cento), de Gratificação de 
Tempo Integral, lotação Secretaria Municipal de 
Assistência Social, retornando a sua função 
anterior de Assistente Social. 

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor, com 
efeito retroativo a 29 de maio de 2017, revogadas 
as disposições em contrário. 

Art. 3º - Registre-se e Cumpra-se. 
Palácio Maximino Porpino da Silva, 30 de maio 

de 2017. 
Pedro Coelho da Mota Filho 

Prefeito Municipal 
Gustavo Espinheiro do Nascimento Sá 

Secretário de Administração 

PORTARIA Nº1.618/17, DE 30/05/17 
O PREFEITO MUNICIPAL DE 
CASTANHAL, NO USO DE SUAS  
ATRIBUIÇÕES. 

Considerando, o Parecer Jurídico nº370/2017, 
datado de 28 de abril de 2017, constante do 
Processo nº3689/2017, de 27 de março de 2017, 
de pedido de Exoneração;   

Resolve: 
Art. 1º - Exonerar, a servidora AMARANTA 

CONCEIÇÃO CARDOSO MENDES DA SILVA, função 
Psicólogo, lotação Secretaria Municipal de 
Assistência Social. 

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor, com 
efeito retroativo a 28 de abril de 2017, revogadas 
as disposições em contrário. 

Art. 3º - Registre-se e Cumpra-se. 
Palácio Maximino Porpino da Silva, 30 de maio 

de 2017. 
Pedro Coelho da Mota Filho 

Prefeito Municipal 
Gustavo Espinheiro do Nascimento Sá 

Secretário de Administração 

PORTARIA Nº1.623/17, DE 30/05/17 
O PREFEITO MUNICIPAL DE 
CASTANHAL, NO USO DE SUAS  
ATRIBUIÇÕES. 

Considerando,  o comprovante de Resultado 
de Exame Médico do IPMC, assinado pelo médico 
perito José Newton Fernandes da Costa-CRM 903,  
datado de 22 de maio de 2017; 
RESOLVE. 

Art. 1º - Revogar a Portaria nº 1.268/17, de 27 
de abril de 2017, que concedeu Licença Especial 
de 06(seis) meses a servidora, Maria Edina Pinho 
de Oliveira, função Professor de Educação Básica 
I,  lotação Secretaria Municipal de Educação. 

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor, com 
efeito retroativo a 15 de maio de 2017, revogadas 
as disposições em contrário. 

Art. 3º - Registre-se e Cumpra-se. 
Palácio Maximino Porpino da Silva, 30 de maio 

de 2017. 
Pedro Coelho da Mota Filho 

Prefeito Municipal 
Gustavo Espinheiro do Nascimento Sá 

Secretário de Administração 

PORTARIA Nº1.631/17, DE 30/05/17 
O PREFEITO MUNICIPAL DE 
CASTANHAL, NO USO DE SUAS  
ATRIBUIÇÕES, RESOLVE: 

Art. 1º - Exonerar a pedido, de acordo com o 
Processo nº6607/2017, de 30/05/17, o servidor 
EDUARDO DA SILVA NASCIMENTO, função Servente-
Zona Urbana, lotação Secretaria Municipal de 
Educação. 

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, 30 de maio 

de 2017. 
Pedro Coelho da Mota Filho 

Prefeito Municipal 
Gustavo Espinheiro do Nascimento Sá 

Secretário de Administração 

PORTARIA Nº1.632/17, DE 30/05/17 
O PREFEITO MUNICIPAL DE 
CASTANHAL, NO USO DE SUAS  
ATRIBUIÇÕES, RESOLVE: 

Art. 1º - Exonerar a pedido, de acordo 

com o Processo nº6609/2017, de 30/05/17, o 

servidor SÉRGIO DA SILVA SANTOS, função 

Servente-Zona Urbana, lotação Secretaria 

Municipal de Educação. 

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, 30 de 

maio de 2017. 

Pedro Coelho da Mota Filho 

Prefeito Municipal 
Gustavo Espinheiro do Nascimento Sá 

Secretário de Administração 

 

PORTARIA Nº 040/17, DE 31/05/17 
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE 

CASTANHAL E GESTOR DO 

FUNDO MUNICIPAL DE 

ASSISTÊNCIA SOCIAL, Sr. 

AMIRALDO LIMA TORRES, 

USANDO DE SUAS 

ATRIBUIÇÕES LEGAIS, 

RESOLVE: 

Art. 1º - Conceder, com base no Artigo 

81, Inciso III, da Lei Municipal nº 003/99, de 

04/02/99, Licença Luto de 08 (oito) dias, no 

período de 20/05/2017 à 27/05/2017 com 

retorno no dia 29 de maio de 2017, a servidora 

ANA CRISTINA DA SILVA ROLIM 
(56510-5), função Servente, com lotação na 

Secretaria Municipal de Assistência Social. 

Anexo cópia da certidão de óbito (mãe), 

datado de 22 de maio de 2017. 

Art. 2º - Cabe a Coordenadoria de 

Recursos Humanos, fazer registro em ficha 

funcional face cumprimento da documentação 

comprobatória. 

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor, com 

efeito retroativo a 20/05/2017, revogadas as 

disposições em contrário. 

Art. 4º - Registre-se. 

GABINETE DO SECRETÁRIO 

MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, 

aos trinta e um dias do mês de maio do ano de 

2017. 
AMIRALDO LIMA TORRES 

Secretário Municipal de Assistência Social 
Decreto Nº. 032/17 de 09/01/2017 

PORTARIA Nº 041/17, DE 31/05/17 
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE 
CASTANHAL E GESTOR DO FUNDO 
MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, 
Sr. AMIRALDO LIMA TORRES, 
USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES 
LEGAIS, 

RESOLVE: 
Art. 1º - Conceder, com base no Artigo 

81, Inciso III, da Lei Municipal nº 003/99, de 

04/02/99, Licença Luto de 08 (oito) dias, no 

período de 29/05/2017 à 05/06/2017 com 

retorno no dia 06 de junho de 2017, ao 

servidor WAGNER GONÇALVES DE 

SOUSA, função Cuidador, com lotação na 

Secretaria Municipal de Assistência Social. 

Anexo cópia da certidão de óbito (pai), datado 

de 29 de maio de 2017. 

Art. 2º - Cabe a Coordenadoria de 

Recursos Humanos, fazer registro em ficha 

funcional face cumprimento da documentação 

comprobatória. 

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor, com 

efeito retroativo a 29/05/2017, revogadas as 

disposições em contrário. 

Art. 4º - Registre-se. 

GABINETE DO SECRETÁRIO 

MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, 

aos trinta e um dias do mês de maio do ano de 

2017. 

AMIRALDO LIMA TORRES 
Secretário Municipal de Assistência Social 

Decreto Nº. 032/17 de 09/01/2017 
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DECRETO Nº065/17, DE 31/05/17 

 “REGULAMENTA O REGISTRO DA 
DÍVIDA ATIVA, DE ACORDO COM OS 
ARTIGOS 157, 158 E 159 DA LEI 
COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 
001/01, NO ÂMBITO DA SECRETARIA 
DE FINANÇA E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS” 

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

CONSIDERANDO a necessidade de escriturar 
e controlar os créditos, tributários e não-tributários, 
do Município. 

CONSIDERANDO os procedimentos 
necessários à cobrança administrativa e judicial 
dos créditos municipais. 

CONSIDERANDO que a Certidão de Dívida 
Ativa constitui obrigação para a propositura de 
Execuções Fiscais e protestos das dívidas. 
DECRETA: 

Art. 1º. Serão inscritos em Dívida Ativa, no 
Livro de Registro de Dívida Ativa, os créditos 
tributários e não-tributários da Administração 
Pública direta e indireta não mais sujeitos à 
discussão em processo administrativo ou 
decorrentes de decisões judiciais transitadas em 
julgado. 

Art. 2º. A inscrição no Livro de Registro de 
Dívida Ativa ocorrerá após o encerramento da 
cobrança administrativa do débito ou ao trânsito 
em julgado de decisão judicial, mediante o Termo 
de Inscrição em Dívida Ativa, assinado pelo 
Secretário de Finanças. 

Parágrafo único. O Termo de Inscrição em 
Dívida Ativa conterá obrigatoriamente: 

I - o nome do devedor e, sendo caso, o dos 
co-responsáveis, bem como, sempre que possível, 
o domicílio ou a residência de um e de outros; 

II - a quantia devida e a maneira de calcular os 
juros de mora acrescidos; 

III - a origem e natureza do crédito, 
mencionada especificamente a disposição da lei 
em que seja fundado; 

IV - a data em que foi inscrita; 
V - sendo caso, o número do processo 

administrativo ou judicial de que se originar o 
crédito. 

Art. 3º. Os procedimentos de constituição de 
créditos tributários e não-tributários decorrentes de 
outras Secretarias e entidades do Município de 
Castanhal, quando não mais sujeitos aos recursos 
cabíveis, serão encaminhados ao Secretário de 
Finanças para, após sua análise e parecer da 
Procuradoria Fiscal, emitir o Termo de Inscrição 
em Dívida Ativa para a inscrição no Livro de 
Registro de Dívida Ativa. 

Art. 4º. O Secretário de Finanças encaminhará 
o Termo de Inscrição em Dívida Ativa ao Setor de 
Contabilidade do Município de Castanhal para 
inscrição no Livro de Registro de Dívida Ativa. 

Art. 5º. Inscrito o débito no Livro de Registro 
de Dívida Ativa, será extraída Certidão de Dívida 
Ativa (CDA) contendo, além dos requisitos 
previstos no parágrafo único, do art. 2º, a indicação 

do livro e da folha de onde foram extraídos os 
dados, assinada conjuntamente pelo responsável 
do Setor de Contabilidade do município e pelo 
Secretário Municipal de Finanças. 

Parágrafo único. A Certidão de Dívida Ativa 
(CDA) será encaminhada, em original, à 
Procuradoria Fiscal para cobrança judicial do 
débito mediante propositura de Execução Fiscal, 
analisando-se previamente o prazo prescricional. 

Art. 6º. A Procuradoria Fiscal proporá a 
Execução Fiscal no prazo máximo de 90 (noventa 
dias) do recebimento da Certidão de Dívida Ativa 
(CDA). 

Parágrafo único. Não sendo proposta a 
Execução Fiscal ou, extrapolado o prazo previsto 
no caput, deverá o Procurador Fiscal apresentar 
justificativa ao Secretário de Finanças e ao 
Procurador Geral do Município. 

Art. 7º. Proposta a Execução Fiscal, caberá ao 
Procurador Fiscal proceder com a diligência 
necessária ao célere trâmite processual, evitando-
se a extinção do processo sem resolução de mérito 
por inércia. 

Art. 8º. Os documentos mencionados nesse 
Decreto observarão os modelos estabelecidos em 
instrução normativa editada pelo Secretário de 
Finanças. 

Art. 9º.  Ficam expressamente revogados os 
dispositivos em contrário, especialmente o Decreto 
nº 151, de 09 de outubro de 2003. 

Art. 10. Este Decreto entra em vigor na data 
de sua publicação,  com efeito retroativo a 26 de 
maio de 2017..   

Gabinete do Prefeito Municipal de Castanhal, 
Estado do Pará, em 31 de maio de 2017. 

PEDRO COELHO DA MOTA FILHO 
Prefeito Municipal 

DECRETO Nº066/17, DE 31/05/17 
“REGULAMENTA A CONCESSÃO DE 
ISENÇÕES E BENEFÍCIOS FISCAIS E 
DECLARAÇÃO DE IMUNIDADES, NO 
ÂMBITO DA SECRETARIA DE 
FINANÇAS E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS” 

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

CONSIDERANDO o caráter incentivador e 
indutor de desenvolvimento sócio-econômico dos 
benefícios fiscais. 

CONSIDERANDO a proteção de valores 
constitucionalmente fundamentais à sociedade 
brasileira decorrente das imunidades. 

CONSIDERANDO a necessidade de eficiência 
e transparência administrativa na concessão de 
benefícios fiscais e no reconhecimento de 
imunidades. 
DECRETA: 

Art. 1º. Fica estabelecido o regulamento sobre 
o procedimento de concessão de isenções e 
benefícios fiscais e de declaração das imunidades 
constitucionais. 

Parágrafo único. Na aplicação deste decreto 
observar-se-á como fundamentos a Lei 
Complementar municipal nº 001, de 21 de 
dezembro de 2001, a Lei Complementar municipal 
nº 001, de 19 de dezembro de 2003, a Lei 
Complementar municipal nº 006, de 11 de 
dezembro de 2015, a Lei Complementar federal nº 

116, de 31 de julho de 2003, o Código Tributário 
Nacional e a Constituição Federal. 

CAPÍTULO I 
PEDIDOS DE ISENÇÃO E DEMAIS BENEFÍCIOS 

FISCAIS 
Art. 2º. A isenção de tributos municipais 

concedida pelo prazo de 5 (cinco) anos às 
empresas industriais, comerciais e agropecuárias, 
que se instalarem no Município de Castanhal, na 
forma da lei municipal nº 003, de 24 de maio de 
1996, observará o disposto neste capítulo. 

Parágrafo único. As empresas industriais, 
comerciais e agropecuárias já instaladas no 
município, que não sejam beneficiárias da isenção 
prevista no caput, poderão requerer a isenção 
relativamente ao imposto sobre serviços (ISS), 
caso realizem investimentos destinados à 
expansão de suas atividades e gerem novos 
empregos. 

Art. 3º. A empresa interessada deverá formular 
requerimento direcionado ao Prefeito Municipal, 
observando-se o art. 17, do Regulamento Geral 
dos Procedimentos perante a Secretaria de 
Finanças, apresentando: 

I – no caso de empresas que venham a se 
instalar no Município: 

a) o projeto de implantação do 
empreendimento assinado por profissional 
habilitado na respectiva área, indicando 
expressamente os potenciais de geração de 
receitas, de empregos diretos e de contratação de 
prestadores de serviços locais durante os 05 
(cinco) anos seguintes ao início de seu 
funcionamento, apontando neste último caso, os 
tipos de serviços a serem contratados. 

b) comprovação de contratação de 
prestadores de serviços locais para a implantação 
do empreendimento, mediante a apresentação de 
contrato de prestação de serviços, com 
identificação completa do prestador e do tomador 
do serviço, ou por meio de emissão de Nota Fiscal 
de Serviços. 

c) comprovação de regularidade fiscal perante 
a União, o Estado do Pará e o Município de 
Castanhal, incluída a Justiça do Trabalho da 8ª 
região, mediante as respectivas certidões. 

II – no caso de empresas já instaladas: 
a) o projeto de expansão do empreendimento 

assinado por profissional habilitado na respectiva 
área, indicando expressamente os potenciais de 
aumento de receitas, de novas contratações de 
empregados e de aumento da contratação de 
prestadores de serviços locais durante os 05 
(cinco) anos seguintes à concessão do benefício, 
apontando neste último caso, os tipos de serviços 
a serem contratados. 

b) comprovação de contratação de 
prestadores de serviços locais para a instalação da 
expansão do empreendimento, mediante a 
apresentação de contrato de prestação de 
serviços, com identificação completa do prestador 
e do tomador do serviço, ou por meio de emissão 
de Nota Fiscal de Serviços. 

c) comprovação de regularidade fiscal perante 
a União, o Estado do Pará e o Município de 
Castanhal, incluída a Justiça do Trabalho da 8ª 
região, mediante as respectivas certidões. 

§1º. Recebido o requerimento, o Prefeito 
Municipal o encaminhará ao Secretário de 
Finanças para avaliação da viabilidade da 
concessão da isenção, relativamente ao impacto 
na renúncia de receitas municipais, podendo 
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solicitar à Secretaria de Indústria e Comércio 
análise de viabilidade dos projetos de implantação 
e de expansão do empreendimento. 

§2º. O Secretário de Finanças, após avaliação, 
concederá ou não a isenção em despacho 
fundamentado, notificando o interessado e 
comunicando, por memorando, o Prefeito 
Municipal. 

Art. 4º. As isenções, quando relacionadas ao 
ISS, observarão o disposto no art. 49, da Lei 
Complementar municipal nº 001/03. 

Art. 6º. As demais isenções, de acordo com o 
art. 231, parágrafo único, da Lei Complementar 
municipal nº 001/01, serão requeridas, obedecidas 
as formalidades do Regulamento Geral de 
Procedimentos, perante o Secretário de Finanças 
que as avaliará, concedendo ou não, em despacho 
fundamentado, notificando o interessado. 

CAPÍTULO II 
DECLARAÇÃO DE IMUNIDADE 

Art. 7º. As imunidades tributárias indicadas no 
Art. 150, inciso VI, da Constituição Federal, serão 
declaradas pelo Secretário de Finanças mediante 
requerimento do interessado. 

§1º. Além da documentação prevista no 
Regulamento Geral de Procedimentos perante a 
Secretaria de Finanças, o requerimento será 
instruído com a comprovação dos requisitos 
indicados no §3º, do art. 3º, da Lei Complementar 
municipal nº 001/01 e no Código Tributário 
Nacional. 

§2º. A imunidade prevista na alínea ‘a’, do 
inciso VI, do art. 150, da Constituição Federal, 
independe de declaração. 

Art. 8º. As imunidades, uma vez declaradas, 
desconstituem os créditos tributários previamente 
constituídos, desde que não estejam relacionados 
à fatos geradores decorrentes de períodos em que 
a imunidade não era devida. 

Art. 9º. O reconhecimento da imunidade não 
desobriga o sujeito passivo do cumprimento das 
demais obrigações acessórias, estando sujeito à 
regular fiscalização da Secretaria de Finanças. 

Art. 10. Declarada a imunidade, será emitida 
Certidão de Imunidade, que representará o 
documento necessário a ser apresentado pelo 
sujeito passivo perante à Administração Pública 
municipal sempre que lhe for efetuada cobrança de 
impostos municipais. 

Parágrafo único. Não sendo declarada a 
imunidade, a Secretaria de Finanças notificará o 
interessado da decisão. 

CAPÍTULO III 
DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 11. Os documentos mencionados nesse 
Decreto observarão os modelos estabelecidos em 
instrução normativa editada pelo Secretário de 
Finanças. 

Art. 12. Todos os atos praticados em virtude 
deste Decreto observarão os dispositivos do 
Regulamento Geral de Procedimentos perante a 
Secretaria de Finanças, especialmente sobre os 
requerimentos e notificações. 

Art. 13. Caberá à Procuradoria Fiscal emitir 
parecer sobre os pedidos de isenção, após a 
avaliação da viabilidade da concessão da isenção, 
relativamente ao impacto na renúncia de receitas 
municipais, pela Secretaria de Finanças, e a 
análise de viabilidade dos projetos de implantação 
e de expansão do empreendimento pela Secretaria 
de Indústria e Comércio. 

Art. 14.  Ficam expressamente revogados os 
dispositivos em contrário, especialmente os 
Decretos nº 589, de 06 de setembro de 1996, e nº 
339, de 10 de julho de 2001. 

Art. 15. Este Decreto entra em vigor na data 
de sua publicação, com efeito retroativo a 26 de 
maio de 2017. 

Art. 16. Dê-se ciência, registre-se, publique-se, 
cumpra-se. 

Gabinete do Prefeito Municipal de Castanhal, 
Estado do Pará, em 31 de maio de 2017. 

PEDRO COELHO DA MOTA FILHO 
Prefeito Municipal 

DECRETO Nº067/17, DE 31/05/17 
“REGULAMENTA OS ARTS. 17, 142, 
180 E SEGUINTES DA LEI 
COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 
001/01, E O ART. 27, DA LEI 
COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 
001/03, NO ÂMBITO DA SECRETARIA 
DE FINANÇAS E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS” 

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

CONSIDERANDO a necessidade de se 
estabelecerem procedimentos eficientes e 
transparentes ao exercício da atividade tributária 
municipal; 

CONSIDERANDO a necessidade de os 
contribuintes terem acesso à ampla defesa e ao 
contraditório nos procedimentos administrativos 
impositivos de obrigações tributárias; e 

CONSIDERANDO o compromisso do 
Município de Castanhal com os princípios 
republicanos estabelecidos na Constituição 
Federal, 
DECRETA: 

CAPÍTULO I 
REGULAMENTO GERAL DOS 

PROCEDIMENTOS PERANTE A SECRETARIA 
DE FINANÇAS 

Art. 1º. Fica estabelecido o Regulamento Geral 
dos Procedimentos perante a Secretaria de 
Finanças, relativamente aos cadastros de 
contribuintes, às formas de fiscalização e 
constituição dos tributos municipais, ao processo 
administrativo contencioso fiscal, ao parcelamento 
do crédito tributário, à emissão de certidão de 
regularidade fiscal e demais atividades pertinentes. 

§1º. Na aplicação deste decreto observar-se-á 
como fundamentos a Lei Complementar municipal 
nº 001, de 21 de dezembro de 2001, a Lei 
Complementar municipal nº 001, de 19 de 
dezembro de 2003, a Lei Complementar municipal 
nº 006, de 11 de dezembro de 2015, a Lei 
Complementar federal nº 116, de 31 de julho de 
2003, o Código Tributário Nacional e a 
Constituição Federal. 

§2º. A Unidade Financeira Municipal (UFM), 
definida anualmente por Decreto municipal, será 
considerada como parâmetro para as finalidades 
deste Regulamento. 

CAPÍTULO II 
TRIBUTOS MUNICIPAIS 

Art. 2º. Observada a legislação existente, este 
decreto aplica-se aos assuntos previstos no art. 1º 
relacionados às receitas públicas tributárias do 
Município de Castanhal decorrentes: 

I – dos impostos sobre: 

a) a propriedade predial e territorial urbana 
(IPTU). 

b) a transmissão "inter vivos", a qualquer título, 
por ato oneroso, de bens imóveis, por natureza ou 
acessão física, e de direitos reais sobre imóveis, 
exceto os de garantia, bem como cessão de 
direitos a sua aquisição (ITBI). 

c) serviços de qualquer natureza, não 
compreendidos na competência do Estado do Pará 
(ISS). 

II – das taxas de: 
a) licença. 
b) serviços públicos. 
c) serviços diversos. 
III – das contribuições: 
a) de melhoria. 
b) de iluminação pública. 

CAPÍTULO III 
CADASTROS 

Seção I 
CADASTRO IMOBILIÁRIO DO MUNICÍPIO 
Art. 3º. É obrigatória a inscrição no Cadastro 

Imobiliário do Município (CIM) do sujeito passivo 
dos tributos decorrentes de fatos geradores 
relacionados ao direito de propriedade, ao domínio 
útil ou à posse a qualquer título de bem imóvel, 
ainda que imune aos impostos municipais ou titular 
de isenção ou qualquer benefício fiscal. 

Art. 4º. Do CIM constará a identificação 
completa do sujeito passivo, o endereço detalhado 
e os dados descritivos do imóvel, abstraindo-se a 
descrição contida no registro de imóveis, quando, 
mediante fiscalização, verificar-se a existência de 
mais de um domicílio no endereço descrito na 
matrícula do imóvel. 

§1º. Cada inscrição constituirá uma unidade 
imobiliária, devendo ser alterada de ofício pelo 
Coordenador de Receitas ou a requerimento do 
sujeito passivo, no prazo de 30 (trinta) dias, 
quando houver: 

I – a conclusão de construção, no todo ou em 
parte, em condições de uso ou habitação; 

II – a demolição ou perecimento de construção 
existente no imóvel. 

§2º. Constatada a existência de imóvel não 
inscrito no Cadastro Imobiliário, o Fiscal de 
Arrecadação Fazendária deverá, de ofício, 
comunicar ao Coordenador de Receitas para 
realizar sua inscrição, identificando 
obrigatoriamente o sujeito passivo e detalhando, 
sempre que possível, o endereço e os dados 
descritivos do imóvel. 

§3º. Em caso de inscrição de ofício no 
Cadastro Imobiliário, o Fiscal de Arrecadação 
Fazendária notificará o sujeito passivo, com base 
nos elementos que dispuser para localizá-lo, na 
forma do art. 19, deste regulamento. 

Art. 5º. Não concordando com a inscrição de 
ofício, ou com os dados do imóvel inscritos no 
cadastro, poderá o sujeito passivo apresentar 
impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias perante 
a Secretaria de Finanças, direcionada à 
Coordenação de Receitas, apresentando 
elementos comprobatórios modificativos da 
inscrição de ofício. 

§1º. A impugnação será julgada pelo 
Coordenador de Receitas que decidirá se os 
elementos comprobatórios apresentados pelo 
sujeito passivo são suficientes para a modificação 
da inscrição de ofício realizada, julgando de plano 
improcedente a impugnação que não for 
acompanhada de elementos comprobatórios. 
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§2º. Não concordando com a decisão do 
Coordenador de Receitas, o sujeito passivo poderá 
recorrer ao Secretário de Finanças, em petição 
simples, no prazo de 15 (quinze) dias, vedada a 
apresentação de novos documentos. 

§3º. Não caberá recurso da decisão que julgar 
de plano improcedente a impugnação que não for 
acompanhada de elementos comprobatórios. 

§4º. Após o julgamento da impugnação ou, 
sendo o caso, do recurso, os dados considerados 
consistentes serão confirmados ou retificados no 
CIM. 

Art. 6º. Os loteadores ou responsáveis pelos 
loteamentos fornecerão mensalmente à 
Coordenação de Receitas, da Secretaria de 
Finanças, relação nominal e os respectivos 
endereços dos compradores ou promitentes 
compradores de imóveis de sua responsabilidade. 

Art. 7º. Além de outros tributos, o CIM servirá 
para controle, fiscalização e lançamento do IPTU. 

Art. 8º. Será aplicada multa de 20% (vinte por 
cento) sobre o valor do imposto devido, nas 
hipóteses de: 

I – falta de inscrição do imóvel ou de 
alterações de seus dados cadastrais; 

II – omissão ou falsidade nas informações da 
inscrição ou da alteração de dados cadastrais do 
imóvel; 

III – perda de prazo para informações. 
Seção II 

CADASTRO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTES – 
CMC 

Art. 9º. São obrigados à inscrição no Cadastro 
Municipal de Contribuintes (CMC) as pessoas 
físicas ou jurídicas que: 

I – realizem prestações de serviços sujeitos à 
incidência do imposto sobre serviços. 

II – sejam, em relação às prestações dos 
serviços a que se refere o inciso I, responsáveis 
pelo pagamento do imposto sobre serviços como 
substitutos tributários. 

III – estejam sujeitas à obtenção de licença, na 
forma prevista no art. 78 e seus parágrafos, da Lei 
Complementar municipal nº 001/01, mesmo que 
isentos da obrigação de pagar a taxa de licença. 

Parágrafo único. No caso do inciso I, será 
exigida a inscrição no CMC para cada 
estabelecimento prestador identificado, de acordo 
com o art. 5º, da Lei Complementar municipal nº 
001/03. 

Art. 10. O CMC conterá: 
I – a identificação completa do sujeito passivo, 

com seu número de inscrição no Cadastro de 
Pessoas Físicas ou Jurídicas, do Ministério da 
Fazenda, e endereço em que é domiciliado. 

II – a indicação dos serviços prestados de 
acordo com a lista de serviços, prevista no art. 1º, 
da Lei Complementar municipal nº 001/03, ou da 
atividade desenvolvida, de acordo com o Cadastro 
Nacional de Atividades Econômicas (CNAE), 
estabelecido pelo Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE). 

III – sendo pessoa jurídica, a identificação de 
seu administrador. 

IV – a identificação da sede, filiais, agências, 
postos de atendimento, sucursais, escritórios de 
representação ou contato ou quaisquer outras 
denominações que venham a ser utilizadas. 

Parágrafo único. O sujeito passivo deverá 
apresentar ainda: 

I – sendo pessoa física, cópia autenticada de 
seus documentos civis, e sendo pessoa jurídica, 

cópia autenticada dos documentos civis de seus 
gestores. 

II –  no caso de pessoas jurídicas, cópia 
autenticada dos atos de constituição e posteriores 
alterações registrados nas Juntas Comerciais ou 
nos Registros Civis de Pessoas Jurídicas. 

III – cópia do registro de propriedade ou do 
domínio útil ou, ainda, documento comprobatório 
da posse do imóvel que será considerado como o 
local do estabelecimento prestador ou o local do 
exercício da atividade. 

Art. 11. O número de inscrição no CMC deverá 
constar de todos os documentos apresentados 
pelo sujeito passivo perante o Município de 
Castanhal, nas notas fiscais, livros fiscais ou em 
quaisquer documentos. 

Art. 12. A inscrição no CMC deverá ser 
realizada pelo sujeito passivo antes do início de 
suas atividades, inclusive para os imunes ou 
titulares de isenção ou demais benefícios fiscais. 

§1º. Realizado o pedido de inscrição, o Fiscal 
de Arrecadação Fazendária realizará verificação 
prévia in loco, a fim de atestar a veracidade das 
informações prestadas e documentos 
apresentados, no prazo máximo de 7 (sete) dias 
úteis. 

§2º. Havendo inconsistências nas informações 
e documentações, o Fiscal de Arrecadação 
Fazendária notificará pessoalmente o sujeito 
passivo, concedendo-lhe prazo razoável para a 
regularização. 

§3º. Preenchidos os requisitos, o Fiscal de 
Arrecadação Fazendária encaminhará o pedido de 
inscrição no CMC ao Coordenador de Receitas 
para que proceda à inscrição no cadastro. 

Art. 13. Havendo alteração nos dados 
constantes do art. 10, deverá o sujeito passivo, no 
prazo máximo de 30 (trinta) dias, comunicar à 
Coordenação de Receitas, da Secretaria de 
Finanças, juntando a documentação 
comprobatória. 

Art. 14. O sujeito passivo que não realizar sua 
inscrição no Cadastro, na forma do art. 9º, será 
notificado pelo Fiscal de Arrecadação Fazendária 
para proceder à inscrição no prazo de 30 (trinta) 
dias, sob pena de inscrição de ofício pelo 
Coordenador de Receitas, após lavratura de Auto 
de Infração. 

§1º. O Fiscal de Arrecadação Fazendária 
descreverá no Auto de Infração o descumprimento 
do art. 9º, deste regulamento, identificando o 
sujeito passivo com os elementos que estiverem à 
sua disposição junto à Receita Federal, Receita 
Estadual, Junta Comercial, Registros de Pessoas 
Jurídicas ou outros órgãos e entidades que 
dispuserem de informações necessárias. 

§2º. Para fins de enquadramento da atividade 
do sujeito passivo na forma do inciso II, do art. 10, 
o Fiscal de Arrecadação Fazendária descreverá no 
Auto de Infração, com detalhes, as atividades 
praticadas detectadas durante o procedimento de 
fiscalização. 

Art. 15. Não concordando com a inscrição de 
ofício, ou com os dados inscritos no cadastro, 
poderá o sujeito passivo apresentar impugnação, 
no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da 
notificação do Auto de Infração, perante a 
Secretaria de Finanças, direcionada à 
Coordenação de Receitas, apresentando 
elementos comprobatórios modificativos da 
inscrição de ofício. 

§1º. A impugnação será julgada pelo 
Coordenador de Receitas que decidirá se os 
elementos comprobatórios apresentados pelo 
sujeito passivo são suficientes para a modificação 
da inscrição de ofício realizada, julgando de plano 
improcedente a impugnação que não for 
acompanhada de elementos comprobatórios. 

§2º. Não concordando com a decisão do 
Coordenador de Receitas, o sujeito passivo poderá 
recorrer ao Secretário de Finanças, em petição 
simples, no prazo de 15 (quinze) dias, vedada a 
apresentação de novos documentos. 

§3º. Não caberá recurso da decisão que julgar 
de plano improcedente a impugnação que não for 
acompanhada de elementos comprobatórios. 

§4º. Após o julgamento da impugnação ou, 
sendo o caso, do recurso, os dados considerados 
consistentes serão confirmados ou retificados no 
CMC. 

Art. 16. O sujeito passivo que encerrar suas 
atividades no Município de Castanhal deverá 
requerer a baixa definitiva na inscrição no CMC, 
apresentando a documentação necessária à 
comprovação do encerramento das atividades. 

§1º. Não será dada baixa na inscrição do 
sujeito passivo que possuir obrigação tributária 
principal ou acessória pendente de adimplemento 
perante o Município de Castanhal. 

§2º. Em sendo constatado pelos Fiscais de 
Arrecadação Fazendária que o sujeito passivo não 
exerce suas atividades de acordo com o inciso II, 
do art. 10, será realizada a baixa provisória da 
inscrição no Cadastro, permanecendo o sujeito 
passivo irregular perante o Município de Castanhal 
até regularização. 

CAPÍTULO IV 
REQUERIMENTOS EM GERAL 

Art. 17. É direito do sujeito passivo de 
obrigação tributária ou qualquer interessado 
apresentar petições perante a Secretaria de 
Finanças em defesa de seus interesses. 

§1º. Todo requerimento será acompanhado: 
I – de cópia do RG e CPF, quando relacionado 

à sujeito passivo ou interessado pessoa física. 
II – de cópia dos atos constitutivos e 

alterações, quando relacionado à sujeito passivo 
ou interessado pessoa jurídica. 

III – de cópia de RG e CPF do representante 
legal da pessoa jurídica. 

IV – dos documentos comprobatórios da 
pretensão requerida. 

§2º. Quando o requerimento for apresentado 
por terceiro, deverá obrigatoriamente ser juntada 
procuração com firma do outorgante reconhecida 
em cartório. 

Art. 18. Serão considerados inexistentes, não 
sendo apreciados, os requerimentos protocolados 
sem a juntada dos documentos previstos nos 
incisos I, II e III, do §1º, e da procuração prevista 
no §2º do artigo anterior. 

Parágrafo único. Se o requerimento tratar de 
impugnação ou recurso, a autoridade competente 
notificará o requerente para que regularize a 
documentação no prazo de 48 (quarenta e oito) 
horas, sob pena de não-recebimento. Nos demais 
casos, a autoridade competente decidirá 
liminarmente pelo não-recebimento e ordenará o 
arquivamento. 

CAPÍTULO V 
FORMAS DE NOTIFICAÇÃO 

Art. 19. Sempre que for necessário dar ciência 
ao sujeito passivo, ou a qualquer pessoa 
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interessada, de atos ou decisões de seu interesse, 
a autoridade competente expedirá notificação: 

I – pessoal, para ser entregue pelo Fiscal de 
Arrecadação Fazendária diretamente ao sujeito 
passivo de fiscalização, que colherá sua assinatura 
no documento ou, para ser entregue pelo servidor 
competente diretamente ao interessado, que 
colherá sua assinatura. 

II – postal, para ser enviada pela via postal, na 
impossibilidade da entrega direta pelo servidor 
competente, com aviso de recebimento ou 
documento equivalente, que seja capaz de atestar 
a efetiva entrega do documento no domicílio fiscal. 

III – editalícia, para ser publicada no Diário 
Oficial do Município, não sendo possível a 
notificação pessoal ou postal do interessado. 

IV – eletrônica, quando realizada por meio de 
comunicação enviada ao endereço eletrônico 
previamente cadastrado na Secretaria de Finanças 
para essa finalidade. 

§1º. A publicação do Edital de Notificação de 
sujeito passivo será requerida à Secretaria de 
Administração pelo Coordenador de Fiscalização 
Tributária ou de Receitas Municipais, após receber, 
por escrito e fundamentadamente, informação do 
Fiscal de Arrecadação Fazendária sobre a 
impossibilidade de proceder à notificação pessoal 
e postal. 

§2º. Publicado o Edital no Diário Oficial do 
Município, cópia da página da publicação será 
trasladada aos autos do procedimento. 

§3º. A notificação de atos e decisões que não 
estejam inseridas em procedimentos de 
fiscalização, somente se processará 
pessoalmente, na forma do inciso I, deste artigo, 
mediante o comparecimento do interessado no 
órgão competente para ciência. 

§4º. Os prazos começam a fluir após a 
notificação e são contínuos, excluindo-se o dia do 
início e se incluindo o dia do vencimento, iniciando 
e terminando apenas em dia de expediente normal 
na Secretaria de Finanças. 

§5º. Os prazos estabelecidos neste 
regulamento poderão ser prorrogados por igual 
período, mediante requerimento fundamentado do 
sujeito passivo, protocolado antes do vencimento 
do prazo original, direcionado à autoridade perante 
a qual se deva cumpri-los, que decidirá 
motivadamente a prorrogação. 

CAPÍTULO VI 
PROCEDIMENTO DE FISCALIZAÇÃO, 

LAVRATURA DE AUTO DE INFRAÇÃO E 
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL 

Art. 20. Compete aos Fiscais de Arrecadação 
Fazendária, lotados na Secretaria de Finanças, as 
atividades de fiscalização, constituição e 
arrecadação do crédito tributário, orientação do 
sujeito passivo, incluídas na Lei Complementar 
municipal nº 006/15. 

Art. 21. A atividade de fiscalização será 
realizada pelos Fiscais de Arrecadação Fazendária 
lotados na Coordenadoria de Fiscalização 
Tributária, da Secretaria de Finanças, que, por 
meio de Ordem de Serviço, procederão às 
diligências de fiscalização. 

§1º. A Ordem de Serviço será expedida pelo 
Coordenador de Fiscalização Tributária e deverá 
ser numerada, obedecendo sequência cronológica 
de emissão, indicando expressamente: 

I – os dados do sujeito passivo sujeito à 
fiscalização. 

II – o objetivo do procedimento, indicando o 
período de tempo a ser fiscalizado. 

III – a obrigação tributária e o tributo a ser 
fiscalizado.  

III - o prazo razoável para seu cumprimento, 
nunca superior a 30 (trinta) dias, passível de 
renovação por mais 15 (quinze) dias mediante 
despacho do Secretário do Finanças. 

IV – o Fiscal de Arrecadação Fazendária 
designado para o cumprimento. 

§2º. Independerá da expedição de Ordem de 
Serviço a ação de fiscalização quando presenciado 
ato ou fato manifestamente irregular no âmbito de 
competência do Fiscal de Arrecadação Fazendária. 

§3º. No caso do §2º, o Fiscal de Arrecadação 
Fazendária requererá posteriormente ao 
Coordenador de Fiscalização Tributária a 
expedição de Ordem de Serviço, justificando sua 
atuação. 

§4º. O Coordenador de Receitas Municipal 
oficiará ao Coordenador de Fiscalização Tributária 
sobre fatos/atos inseridos em suas atribuições, 
brevemente relatados, que devam ser fiscalizados, 
procedendo-se de acordo com o caput deste 
artigo. 

Art. 22. O Fiscal de Arrecadação Fazendária, 
no cumprimento de suas funções, notificará o 
sujeito passivo do início do procedimento de 
fiscalização, com a entrega da Notificação de Início 
de Procedimento Fiscal – NPF, da qual constarão 
as informações previstas no §1º, do art. 21, e que 
será assinada pelo sujeito passivo. 

§1º. Em se tratando de tributo cujo lançamento 
se dê por homologação, o recebimento da 
Notificação de Início de Procedimento Fiscal exclui 
a espontaneidade do cumprimento das obrigações 
tributárias. 

§2º. Realizada a notificação prevista no caput, 
o Fiscal de Arrecadação Fazendária, no exercício 
de suas funções, poderá ingressar nos 
estabelecimentos e demais locais onde são 
praticadas atividades sujeitas à tributação, a 
qualquer hora do dia ou da noite, desde que 
estejam em funcionamento, ainda que em 
expediente interno. 

Art. 23. A notificação conterá expressamente 
as obrigações a serem cumpridas pelo sujeito 
passivo e seus respectivos prazos, tais como a 
apresentação de: 

I –  livros e documentos fiscais em geral; 
II – comprovante de inscrições municipal, 

estadual, federal. 
III – documentos comprobatórios de registros 

perante a Junta Comercial ou o Cartório de Títulos 
e Documentos. 

IV – declarações de tributos estaduais e/ou 
federais. 

V – comprovantes de pagamento de tributos 
municipais, estaduais e/ou federais. 

VI – contratos de prestação de serviços 
firmados como prestador ou como tomador de 
serviços. 

VII – livro de registro de hóspedes. 
VIII – licenças, alvarás. 
IX – outros documentos que o Fiscal de 

Arrecadação Fazendária julgar necessários. 
Parágrafo único. O recebimento e a devolução 

de originais dos documentos listados no caput 
serão precedidos de assinatura pela autoridade 
fiscal e pelo sujeito passivo de Termo de 
Conferência de Recebimento/Devolução de 

Documentos, que será juntado aos autos do 
procedimento de fiscalização. 

Art. 24. O descumprimento da obrigação 
estipulada na notificação implicará na aplicação de 
multa ao sujeito passivo, na forma da legislação 
municipal, bem como na possibilidade do Fiscal de 
Arrecadação Fazendária: 

I – apreender livros, documentos, mercadorias 
e outros objetos para instruir o procedimento, 
lavrando Auto Circunstanciado da ocorrência, que 
acompanhará, sendo o caso, o Auto de Infração 
lavrado. 

II – instituir livros e registros obrigatórios de 
bens, serviços e operações tributáveis, para apurar 
os elementos necessários a seu lançamento e 
fiscalização. 

Parágrafo único. O Auto Circunstanciado de 
ocorrência descreverá os fatos que motivaram o 
Fiscal de Arrecadação Fazendária à apreensão 
prevista no inciso I e será assinado pela autoridade 
fiscal e por duas testemunhas, que atestarão ainda 
o cumprimento do parágrafo único, do art. 23, 
deste regulamento, quando aplicável. 

Art. 25. Cumpridas as obrigações definidas na 
notificação pelo sujeito passivo, o Fiscal de 
Arrecadação Fazendária realizará as análises 
necessárias ao cumprimento de suas funções, 
obtendo cópias dos documentos essenciais para 
fundamentar sua atividade, e devolverá àquele os 
livros e documentos entregues, observado o 
parágrafo único, do art. 23. 

Art. 26. Se do ato de fiscalização realizado for 
constatado o descumprimento de obrigação 
principal ou acessória, o Fiscal de Arrecadação 
Fazendária lavrará Auto de Infração, 
representando lançamento de ofício, contendo 
obrigatoriamente: 

I - a qualificação do sujeito passivo da 
obrigação; 

II - o local, a data e a hora da lavratura; 
III - a descrição da matéria tributável, com 

menção do fato gerador e respectiva base de 
cálculo, e/ou do fato que haja infringido a 
legislação tributária; 

IV – o dispositivo legal da imposição; 
V - a indicação do valor do tributo, da multa e 

dos acréscimos decorrentes da mora; 
VI - a notificação ao sujeito passivo para que 

pague ou apresente Impugnação, no prazo de 30 
(trinta) dias, contado da data em que se considera 
feita a notificação do lançamento, indicando-se o 
órgão fazendário em que poderá ser apresentada a 
impugnação. 

VIII - a indicação e assinatura do Fiscal de 
Arrecadação Fazendária responsável pela 
lavratura do Auto de Infração 

IX - a indicação de redução de multa, aplicável 
ao caso. 

Art. 27. Será lavrado um Auto de Infração para 
cada descumprimento de obrigação principal e/ou 
acessória. 

Art. 28. Após a lavratura do Auto de Infração, o 
sujeito passivo receberá Notificação de 
Lançamento de Débito Tributário na forma 
estabelecida pelo art. 19, deste regulamento. 

Art. 29. Realizada regularmente a notificação 
do lançamento ao sujeito passivo, o documento 
comprobatório será trasladado aos autos do 
procedimento de fiscalização e se aguardará o 
transcurso do prazo para apresentação de 
impugnação. 
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Art. 30. Em não sendo apresentada 
impugnação, o Fiscal de Arrecadação Fazendária 
responsável pelo procedimento, certificará a 
ocorrência da revelia do sujeito passivo, atualizará 
o valor do crédito constituído, expedirá notificação 
informativa ao devedor, e entregará os autos ao 
Coordenador de Fiscalização Tributária que será 
responsável pela cobrança administrativa do 
crédito. 

§1º. A cobrança administrativa ocorrerá no 
prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias, após o 
qual os autos deverão ser encaminhados à 
Procuradoria Fiscal para emissão de parecer 
jurídico sobre a regularidade do lançamento do 
crédito. 

§2º. Havendo regularidade do lançamento, a 
Procuradoria Fiscal encaminhará o parecer jurídico 
ao Secretário de Finanças, juntamente com 
orientação para inscrição do débito no Livro de 
Registro de Dívida Ativa. 

Art. 31. Sendo apresentada Impugnação, no 
prazo de 30 (trinta) dias, ao lançamento realizado, 
o Fiscal de Arrecadação Fazendária receberá a 
impugnação, atestando sua tempestividade, e 
encaminhará o procedimento ao Coordenador de 
Fiscalização Tributária, a quem compete o 
julgamento em 1ª instância. 

Art. 32. A impugnação indicará: 
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida; 
II - a qualificação e assinatura do impugnante 

e data; 
III - o valor impugnado; 
IV - as razões de fato e de direito em que se 

fundamenta; 
V - o requerimento de diligência, se for o caso, 

expostos os motivos que a justifiquem, 
especificando, com precisão, os atos e fatos que 
pretende sejam reexaminados 

§1º. O impugnante poderá apresentar prova 
documental, laudos periciais ou quaisquer outros 
atos que julgar pertinentes à defesa de seus 
direitos. 

§2º. A impugnação deverá ser específica para 
cada Auto de Infração lavrado, sendo considerada 
inepta e indeferida de plano a impugnação que 
reunir na mesma petição matérias referentes a 
autos de infração diversos. 

§3º. A apresentação tempestiva da 
impugnação suspende a exigibilidade do crédito 
tributário constituído. 

Art. 33. O Coordenador de Fiscalização 
Tributária julgará a impugnação analisando 
expressamente as alegações do sujeito passivo e 
indicando em quais elementos de prova, de lei ou 
de interpretação se baseia para dar ou negar 
provimento à impugnação, observado o §2º, do art. 
32. 

§1º. A decisão que julgar a impugnação 
conterá o relatório sucinto do procedimento, as 
razões fundamentadas do julgamento e a 
conclusão, da qual constará o valor atualizado do 
débito. 

§2º. O sujeito passivo será notificado, na 
forma do art. 19, deste regulamento, da decisão da 
Impugnação apresentada, devendo a comprovação 
da notificação ser trasladada ao procedimento. 

Art. 34. A decisão do Coordenador de 
Fiscalização Tributária que der provimento, total ou 
parcial, à Impugnação do sujeito passivo, estará 
sujeita à revisão obrigatória pelo Secretário de 
Finanças, mediante a apresentação de Recurso de 
Ofício formulado pelo próprio Coordenador. 

§1º. Imediatamente após a notificação do 
sujeito passivo da decisão que der total provimento 
a sua Impugnação, o Coordenador de Fiscalização 
Tributária encaminhará ao Secretário de Finanças 
o procedimento, indicando tratar-se de Recurso de 
Ofício. 

§2º. Tratando-se de decisão que der parcial 
provimento à Impugnação apresentada pelo sujeito 
passivo, o Coordenador de Fiscalização Tributária 
aguardará o transcurso do prazo para 
apresentação de Recurso Voluntário, findo o qual, 
com ou sem a interposição de recurso pelo sujeito 
passivo, remeterá os autos ao Secretário de 
Finanças para revisão obrigatória mediante 
Recurso de Ofício.  

Art. 35. Da decisão que negar, total ou parcial, 
provimento à Impugnação caberá Recurso 
Voluntário ao Secretário de Finanças, no prazo de 
30 (trinta) dias contados da notificação da 
respectiva decisão, para julgamento em 2ª 
instância. 

§1º. O Recurso Voluntário será interposto 
perante o Coordenador de Fiscalização Tributária, 
a quem compete realizar a análise de sua 
tempestividade. 

§2º. Em caso de intempestividade, o sujeito 
passivo será notificado e se iniciará a cobrança 
administrativa. Estando tempestivo o recurso, o 
Coordenador de Fiscalização Tributária remeterá o 
procedimento ao Secretário de Finanças para 
julgamento em 2ª instância. 

§3º. A interposição tempestiva do Recurso 
Voluntário mantém a suspensão da exigibilidade 
do crédito constituído. 

Art. 36. Não será admitida a juntada de novos 
documentos no Recurso Voluntário, salvo: 

I – se ficar demonstrada a impossibilidade de 
sua apresentação oportuna, por motivo de força 
maior; 

II – se se referir a fato ou a direito 
superveniente; 

III – se se destinar a contrapor fatos ou razões 
posteriormente trazidas ao procedimento. 

Art. 37. O Secretário de Finanças julgará o 
Recurso de Ofício e/ou o Recurso Voluntário, 
requerendo à Procuradoria Fiscal emissão de 
parecer jurídico sobre a regularidade do 
procedimento. 

Parágrafo único. O parecer jurídico da 
Procuradoria Fiscal não vincula o Secretário de 
Finanças, que disporá de todos elementos fáticos e 
jurídicos para decidir. 

Art. 38. Da decisão do Recurso de Ofício e/ou 
do Recurso Voluntário, será notificado o sujeito 
passivo, na forma do art. 19, deste regulamento. 

Parágrafo único. A decisão prevista no caput 
deste artigo é definitiva, não cabendo mais 
recurso. 

Art. 39. Julgado provido o Recurso de Ofício 
e/ou o Recurso Voluntário, o Secretário de 
Finanças determinará a exclusão do débito da 
inscrição do sujeito passivo e ordenará o 
arquivamento do procedimento, declarando 
expressamente que o referido débito não será 
causa de impedimento de emissão de certidão de 
regularidade fiscal.  

Art. 40. Julgado improvido o Recurso de Ofício 
e/ou o Recurso Voluntário, o Secretário de 
Finanças, após a notificação do sujeito passivo, 
remeterá os autos do procedimento ao 
Coordenador de Fiscalização Tributária que será 

responsável pela atualização monetária do crédito 
e por sua cobrança administrativa. 

§1º. A cobrança administrativa ocorrerá no 
prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias, após o 
qual os autos deverão ser encaminhados à 
Procuradoria Fiscal para emissão de parecer 
jurídico sobre a regularidade do lançamento do 
crédito, podendo, neste caso, ratificar o parecer 
jurídico emitido na forma do art. 37, deste 
regulamento. 

§2º. Havendo regularidade do lançamento, a 
Procuradoria Fiscal encaminhará o parecer jurídico 
ou sua ratificação ao Secretário de Finanças, 
juntamente com orientação para inscrição do 
débito no Livro de Registro de Dívida Ativa. 

CAPÍTULO VII 
PARCELAMENTO 

Art. 41. De acordo com o art. 142, da Lei 
Complementar municipal nº 001/01, o 
parcelamento dos débitos tributários, inscritos ou 
não em dívida ativa, ocorrerão de acordo com esta 
seção. 

Art. 42. O requerimento de parcelamento será 
direcionado, em formulário próprio, observando-se 
os artigos 17 e 18, ao Coordenador de 
Fiscalização Tributária, que analisará o pedido, 
deferindo o número de parcelas e as respectivas 
datas de pagamento. 

Parágrafo único. Deferido o parcelamento, 
será lavrado o Termo de Parcelamento e 
Confissão de Débitos, que será emitido em ordem 
numérica crescente anual, do qual deverá constar 
a identificação completa do sujeito passivo e, se for 
o caso, seu responsável, o tributo objeto do 
parcelamento, o valor consolidado do débito, o 
número de parcelas deferidas e as respectivas 
datas de pagamento.  

Art. 43. O requerimento de parcelamento de 
débito, quando deferido, configura confissão plena 
e irretratável dos valores informados, conforme os 
arts. 214, 219 e 221, do Código Civil, 
interrompendo o prazo prescricional de sua 
cobrança, de acordo com o art. 202, inciso VI, do 
Código Civil e com o art. 174, parágrafo único, 
inciso IV, do Código Tributário Nacional. 

§1º. Respeitado o prazo decadencial, o 
deferimento do parcelamento de débito tributário 
não impede à autoridade fazendária de realizar, de 
ofício, a revisão do lançamento do débito 
parcelado, nos casos do art. 149, do Código 
Tributário Nacional. 

§2º. Em ocorrendo constituição de ofício de 
débito, mediante procedimento de fiscalização e 
lavratura de auto de infração, o contribuinte será 
notificado para apresentar impugnação, na forma 
deste regulamento, ou, no mesmo prazo para 
impugnar, requerer inclusão no parcelamento 
anteriormente deferido do saldo apurado, mediante 
a divisão do valor nas parcelas ainda pendentes de 
pagamento. 

§3º. Em não sendo impugnado, nem incluído 
no parcelamento deferido na forma do §2º, o débito 
será encaminhado à inscrição em dívida ativa 
municipal. 

Art. 44. O parcelamento só produzirá os 
efeitos legais em favor do devedor após o 
pagamento da primeira parcela. 

Parágrafo único. Não ocorrendo o pagamento 
da primeira parcela, todas as demais parcelas 
considerar-se-ão vencidas e a autoridade 
fazendária remeterá o Termo de Parcelamento e 
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Confissão de Débitos à Procuradoria Geral do 
Município para regular cobrança judicial. 

Art. 45. O débito será parcelado em até 24 
(vinte e quatro) parcelas, com prazos de 
vencimento mensais e sucessivos. 

§1º. A quantidade de parcelas observará o 
valor total do débito, considerando-se os seguintes 
limites: 

I – de 1 a 200 UFM’s: até 6 (seis) parcelas 
II – de 201 a 400 UFM’s: até 12 (doze) 

parcelas 
III – de 401 a 600 UFM’s: até 18 (dezoito) 

parcelas 
IV – acima de 601 UFM’s: até 24 (vinte e 

quatro) parcelas 
§2º. O valor mínimo da parcela será: 
I - equivalente à 03 (três) UFM’s, quando o 

sujeito passivo for pessoa física, observado o 
inciso II. 

II – equivalente à 30 (trinta) UFM’s quando o 
sujeito passivo for pessoa jurídica ou pessoa física 
profissional liberal ou autônomo, relativamente aos 
débitos de ISS e taxas. 

§3º. Em caso de não-pagamento de mais de 
três parcelas, consecutivas ou alternadas, é 
facultado à Secretaria de Finanças, após 
notificação para regularização do devedor, 
rescindir o parcelamento, declarar vencidas as 
parcelas vincendas e encaminhar o débito 
confessado à inscrição em Dívida Ativa. 

Art. 47. O deferimento de pedido de 
parcelamento de débito que esteja em contencioso 
administrativo implica em expressa desistência de 
impugnação ou de recurso do devedor. 

§1º. A desistência de impugnação ou de 
recurso administrativo prevista no caput deverá 
constar expressamente do Termo de Parcelamento 
e Confissão de Débitos. 

§2º. A autoridade administrativa que estiver 
julgando a impugnação ou o recurso administrativo 
deverá ser comunicada, por meio de cópia do 
Termo de Parcelamento e Confissão de Débitos, 
da adesão do devedor ao parcelamento com a 
finalidade de extinguir o processo administrativo. 

§3º. Extinto o processo administrativo na forma 
do §2º, os autos serão encaminhados à 
Procuradoria Fiscal para, juntamente com a 
Secretaria de Finanças, acompanhar o 
cumprimento do parcelamento e, em caso de 
inadimplemento, promover a cobrança judicial do 
débito. 

Art. 48. O deferimento de pedido de 
parcelamento de débito que esteja em contencioso 
judicial proposto pelo devedor, representará às 
partes transação, incluída a renúncia do autor à 
pretensão formulada na ação ou reconvenção, e 
possibilitará à Procuradoria Geral do Município 
requerer a extinção do processo judicial, com 
resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso 
III, alíneas ‘b’ e ‘c’, do Código de Processo Civil. 

Parágrafo único. No Termo de Parcelamento e 
Confissão de Débitos deverá constar 
expressamente a realização de transação e a 
renúncia do devedor à pretensão formulada na 
ação judicial, autorizando que a Procuradoria Geral 
do Município requeira a extinção do processo. 

Art. 49. O débito que tenha sido objeto de 
parcelamento anterior inadimplido poderá ser 
incluído em novo parcelamento, desde que o valor 
da primeira parcela corresponda a 10% (dez por 
cento) do valor total devido. 

§1º. Em caso de inadimplemento do novo 
parcelamento previsto no caput, o débito somente 
poderá ser parcelado uma única vez mais, 
estabelecendo-se o valor da primeira parcela em 
20% (vinte por cento) do valor total devido. 

§2º. Do Termo de Parcelamento e Confissão 
de Débitos a que se referem esse artigo constará 
obrigatoriamente a numeração dos parcelamentos 
anteriores. 

Art. 50. Para os efeitos de emissão de certidão 
de regularidade prevista no art. 206, do Código 
Tributário Nacional, o pedido de parcelamento 
deverá estar deferido pela autoridade fazendária e 
suas parcelas adimplidas. 

Art. 51. Ficam mantidos os parcelamentos 
deferidos anteriormente à publicação deste decreto 
na forma como estabelecidos pela legislação 
vigente. 

Parágrafo único. Os débitos incluídos em 
parcelamentos deferidos na forma do caput e 
inadimplidos, poderão ser reparcelados nos termos 
desta lei, não se aplicando o disposto no caput, do 
art. 49. 

CAPÍTULO VIII 
DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 52. Os documentos mencionados nesse 
Decreto observarão os modelos estabelecidos em 
instrução normativa editada pelo Secretário de 
Finanças. 

Art. 53.  Ficam expressamente revogados os 
dispositivos em contrário. 

Art. 54.  Este Decreto entra em vigor na data 
de sua publicação, com efeito retroativo a 26 de 
maio de 2017. 

Art. 55 . Dê-se ciência, registre-se, publique-
se, cumpra-se. 

Gabinete do Prefeito Municipal de Castanhal, 
Estado do Pará, em 31 de maio de 2017. 

PEDRO COELHO DA MOTA FILHO 
Prefeito Municipal 

DECRETO Nº068/17, DE 31/05/17 
“REGULAMENTA OS ARTS. 
81, 88, 92, 94, 97 E 100, DA 
LEI COMPLEMENTAR 
MUNICIPAL Nº 001/01, NO 
ÂMBITO DA SECRETARIA DE 
FINANÇAS E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS” 

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

CONSIDERANDO o exercício do 
poder de polícia municipal e a 
prestação de serviços públicos 

específicos e divisíveis, no âmbito da 
Secretaria de Finanças. 

CONSIDERANDO a necessidade de 
remunerar o Município pelas 
contraprestações realizadas no uso de 
seu poder de polícia e na prestação de 
serviços públicos. 

CONSIDERANDO o respeito aos 
princípios republicanos previstos na 
Constituição Federal. 

DECRETA: 

DAS TAXAS DE LICENÇAS E 
SERVIÇOS DA SECRETARIA DE 

FINANÇAS 

Art. 1º. As taxas de licença, 
prevista no art. 78, e de serviços 
públicos, previstas nos arts. 88, 92 e 
97, da Lei Complementar municipal 
nº 001/01, no âmbito da Secretaria 
de Finanças, serão cobradas de 
acordo com este regulamento. 

INSCRIÇÃO NOS CADASTROS 
Art. 2º. A 

inscrição/alteração/baixa de dados 
de pessoas físicas ou jurídicas no 
Cadastro de Contribuintes, 
imobiliário ou mobiliário, estará 
sujeita ao pagamento da taxa de 
serviço, cujo valor será estabelecido 
no Anexo deste Decreto. 

Art. 3º. O requerimento de 
inscrição/alteração/baixa de dados 
do sujeito passivo no Cadastro de 

Contribuintes Imobiliário ou no 
Mobiliário só será deferido após o 

pagamento da taxa. 
Art. 4º. Em caso de 

inscrição/alteração/baixa de ofício de 
dados do sujeito passivo nos 
Cadastros, será emitida a guia para 
pagamento da taxa, a qual deverá 
acompanhar a notificação a ser 
remetida nos termos do art. 19, do 
Regulamento Geral de Procedimentos 
no âmbito da Secretaria de Finanças.    

EMISSÃO DOS ALVARÁS 
Art. 5º. À emissão do alvará de 

localização e/ou funcionamento, o 
interessado deverá apresentar 
requerimento perante a 
Coordenadoria de Receitas Municipal, 
na forma do art. 17, do Regulamento 
Geral de Procedimentos. 

§1º. Deverá ser apresentada, 
juntamente com o requerimento, a 
documentação relativa à: 

I – regularidade do pagamento do 
IPTU relativamente aos imóveis em 
que as atividades serão realizadas, 
mediante a apresentação da certidão 

de regularidade; 
II – regularidade do pagamento 

dos demais tributos municipais e 
penalidades aplicadas, mediante 
apresentação de certidão; 

III – concessão do HABITE-SE ou 
declaração equivalente; 

IV – quitação da taxa de 
fiscalização das Secretarias de Saúde, 
de Saneamento e de Meio Ambiente, 
quando cabível, conforme Decreto 

municipal nº 381/01. 
§2º. A autoridade fazendária 

poderá exigir outros documentos não 
previstos no §1º quando necessários à 
análise da expedição do alvará. 

§3º. O Coordenador de Receitas 
Municipal analisará o requerimento e, 
estando a documentação de acordo 
com a legislação, expedirá o Alvará de 
localização e/ou funcionamento, 
representado pelo Cartão do Alvará, 
que será assinado pelo respectivo 
Coordenador e pelo Secretário de 
Finanças. 
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§4º. Será emitido Alvará 
Provisório, conforme condições do 
sistema Integrador Pará, de acordo 
com o Convênio firmado entre o 
Município de Castanhal e a Junta 
Comercial do Estado do Pará, 
mediante apresentação dos 
documentos previstos nos §1º e §2º 
de forma temporária, com prazo 
razoável para sua apresentação 
definitiva. 

§5º. Em não ocorrendo a 
apresentação da documentação 
definitiva prevista no §4º, será 
considerado sem efeito, desde sua 
emissão, o Alvará Provisório expedido, 
sujeitando o requerente às 
penalidades previstas no art. 87, da 
Lei Complementar municipal nº 

001/01. 
Art. 6º. A emissão do Alvará, 

decorrente do poder de polícia 
incidente sobre a localização e/ou 
funcionamento, previsto no art. 78, 
da Lei Complementar municipal nº 
001/01, está sujeito ao pagamento de 
taxa de polícia, cujo valor será 
estabelecido no Anexo deste Decreto, 
observando-se, sendo o caso, o art. 
83, da Lei Complementar municipal 
nº 001/01. 

Art. 7º. O valor da taxa de licença 
de localização e/ou funcionamento 
decorrente do início das atividades 
empresariais permanentes terá seu 
cálculo proporcional à quantidade de 
meses restantes ao final do exercício 
financeiro (ano civil). 

Parágrafo único. Encerrado o 
primeiro exercício financeiro de 
funcionamento das atividades, será 
exigida a renovação do alvará 
anualmente, mediante o pagamento 
da respectiva taxa em valor integral. 

EXPEDIENTE 
Art. 8º. Está sujeito ao pagamento 

de taxa de serviços, o requerimento 
de certidões de regularidade fiscal 
(negativa de débitos, positiva e 
positiva com efeitos de negativa), de 
emissão de guias para pagamento de 
tributos, de termos, de elaboração de 
contratos e demais atos emanados 
pelo Poder Público Municipal. 

Art. 9º. O valor da taxa será 
cobrado de acordo com o Anexo deste 
Decreto e deverá ser pago 

previamente à apresentação do 
requerimento e juntada ao pedido, 
observando-se às penalidades 
previstas no art. 96, da Lei 
Complementar municipal nº 001/01. 

NOTA FISCAL 
Art. 10. A prestação de serviço de 

emissão de nota fiscal avulsa está 
sujeita ao pagamento da taxa de 
serviço de acordo com o Anexo deste 
Decreto. 

DISPOSIÇÕES GERAIS 
Art. 11. O Secretário de Finanças 

expedirá instrução normativa, quando 

necessário, para dar fiel cumprimento 
a este Decreto. 

Art. 12. Permanecerá vigente o 
Anexo ao Decreto municipal nº 162, 
de 31 de março de 2002, 
relativamente aos valores das taxas 
de licença às atividades nele 
previstas, até que seja publicado 
decreto estabelecendo novos valores.  

Art. 13. Ficam expressamente 
revogadas as disposições contrárias, 
especialmente os Decretos nº 380, de 
28 de dezembro de 2001, e nº 162, de 
31 de dezembro de 2002, observado o 
art. 12 deste decreto. 

Art. 14.  Este Decreto entra em 
vigor na data de publicação, com 
efeito retroativo a 26 de maio de 
2017. 

Art. 15 . Dê-se ciência, registre-se, 
publique-se, cumpra-se. 

Gabinete do Prefeito Municipal de 
Castanhal, Estado do Pará, em 31 de 
maio de 2017. 

PEDRO COELHO DA MOTA FILHO 
Prefeito Municipal 

ANEXO I 
Decreto nº 068/17, de 31 de maio de 2017 
TABELA DE VALORES DAS TAXAS DE LICENÇA E 

SERVIÇOS 
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 

TIPOS DE SERVIÇOS TAXAS – 
UFM 

INSCRIÇÃO DE PESSOA FÍSICA / 
JURÍDICA 

03 

ALVARÁ PROVISÓRIO 02 

ALTERAÇÃO CADASTRAL 
(ENDEREÇO) 

03 

BAIXAS E CANCELAMENTOS  03 

NOTA FISCAL AVULSA 01 

CERTIDÃO PARA O ANO DE 2017 R$ 10,00 

CERTIDÃO PARA O ANO DE 2018 E 
SEGUINTES 01 

EXPEDIENTE PARA O ANO DE 2017 R$ 5,00 

EXPEDIENTE PARA O ANO DE 2018 
E SEGUINTES 01 

 
 
 
PORTARIA Nº1.601/17, DE 29/05/17 

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 
LUIS CARLOS DA SILVA OLIVEIRA, 

ocupante do cargo comissionado de 
cargo comissionado de Auxiliar da 
Coordenadoria Financeira, lotação 
Secretaria Municipal de Finanças, 
referente viagem  a cidade de Belém-
Pa, já realizada no(s) dia(s) 13 de 
maio do corrente ano, para participar 
de treinamento no escritório da 
ASCEP Assessoria Contábil, conforme 

Ofício Mem nº063/2017, de 24 de 
maio de 2017. 

Art.2º - Conceder ao referido 
servidor(a) o valor unitário de cada 
diária de R$ 74,14 (Setenta e Quatro 
Reais e Quatorze Centavos),  na 
rubrica orçamentária 0303 – 
Secretaria Municipal de Finanças 
04.122.0007.2.011 – Manutenção das 
Atividades da Secretaria de Finanças 
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,  29/05/17. 
Pedro Coelho da Mota Filho 

Prefeito Municipal 
Gustavo Espinheiro do Nascimento Sá 

Secretário de Administração 

PORTARIA Nº1.602/17, DE 29/05/17 
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 SEBASTIÃO DAS NEVES LIMA, 

ocupante do cargo comissionado de cargo 

comissionado de Assessor a Nível de 

Coordenador, lotação Gabinete do Prefeito, 

referente viagem  a cidade de Belém-Pa, já 

realizada no(s) dia(s) 13 de maio do corrente 

ano, para participar de treinamento no 

escritório da ASCEP Assessoria Contábil, 

conforme Ofício Mem nº063/2017, de 24 de 

maio de 2017. 

Art.2º - Conceder ao referido servidor(a) o 

valor unitário de cada diária de R$189,06 

(Cento e Oitenta e Nove Reais e Seis 

Centavos),  na rubrica orçamentária 0303 – 

Secretaria Municipal de Finanças 

04.122.0007.2.011 – Manutenção das 

Atividades da Secretaria de Finanças 

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,  29 

de maio  de 2017. 

Pedro Coelho da Mota Filho 

Prefeito Municipal 
Gustavo Espinheiro do Nascimento Sá 

Secretário de Administração 
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PORTARIA Nº1.603/17, DE 29/05/17 

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 CLAUDIA FERREIRA DE OLIVEIRA, função 
Agente Administrativo-ZU, lotação Secretaria 
Municipal de Finanças, referente viagem  a cidade 
de Belém-Pa, já realizada no(s) dia(s) 13 de maio 
do corrente ano, para participar de treinamento no 
escritório da ASCEP Assessoria Contábil, 
conforme Ofício Mem nº063/2017, de 24 de maio 
de 2017. 

Art.2º - Conceder ao referido servidor(a) o 
valor unitário de cada diária de R$ 64,55 (Sessenta 
e Quatro Reais e Cinquenta e Cinco Centavos),  na 
rubrica orçamentária 0303 – Secretaria Municipal 
de Finanças 04.122.0007.2.011 – Manutenção das 
Atividades da Secretaria de Finanças 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,  29/05/17. 

Pedro Coelho da Mota Filho 

Prefeito Municipal 
Gustavo Espinheiro do Nascimento Sá 

Secretário de Administração 

PORTARIA Nº1.604/17, DE 29/05/17 
O PREFEITO MUNICIPAL DE 
CASTANHAL, NO USO DE SUAS 
ATRIBUIÇÕES LEGAIS,  RESOLVE: 

Art. 1º - Autorizar a Secretaria Municipal de 
Finanças a pagar 02(duas) diária(s) a(o) Sr(ª)  
servidor KARLAN VACCARI CALDEIRA, Secretário de 
Finanças, referente viagem  a cidade de Belém-Pa, 
já realizada no(s) dia(s)  16 e 17 de maio do 
corrente ano, para participar do curso Integrador 
Pará-Módulo Instituição: Análise de Viabilidade e 
Licenças, promovido pela JUCEPA, conforme 
Ofício Mem nº064/2017, de 24 de maio de 2017. 

Art.2º - Conceder ao referido servidor (a) o 
valor unitário de cada diária de  R$253,10 
(Duzentos e Cinquenta e Três Reais e Dez 
Centavos), na rubrica orçamentária 0303 – 
Secretaria Municipal de Finanças 
04.122.0007.2.011 – Manutenção das Atividades 
da Secretaria de Finanças 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, 29/05/17. 

Pedro Coelho da Mota Filho 

Prefeito Municipal 
Gustavo Espinheiro do Nascimento Sá 

Secretário de Administração 

PORTARIA Nº1.605/17, DE 29/05/17 
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 
02(duas) diária(s) a(o) Sr(ª) servidor 
GEORGE NEY MACEDO DO NASCIMENTO, 
ocupante do cargo comissionado de 
cargo comissionado de Coordenador 
de Fiscalização Tributária, lotação 
Secretaria Municipal de Finanças, 
referente viagem  a cidade de Belém-
Pa, já realizada no(s) dia(s) 16 e 17 de 
maio do corrente ano, para participar 
do curso Integrador Pará-Módulo 
Instituição: Análise de Viabilidade e 

Licenças, promovido pela JUCEPA, 
conforme Ofício Mem nº064/2017, de 
24 de maio de 2017. 

Art.2º - Conceder ao referido 
servidor(a) o valor unitário de cada 
diária de R$ 118,62 (Cento e Dezoito 

Reais e Sessenta e Dois Centavos),  
na rubrica orçamentária 0303 – 
Secretaria Municipal de Finanças 
04.122.0007.2.011 – Manutenção das 
Atividades da Secretaria de Finanças 
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,  29 de maio  de 2017. 

Pedro Coelho da Mota Filho 

Prefeito Municipal 
Gustavo Espinheiro do Nascimento Sá 

Secretário de Administração 

PORTARIA Nº1.606/17, DE 29/05/17 
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 
02(duas) diária(s) a(o) Sr(ª) servidor 
JACKSON WANDSON DE SOUZA LUCAS, 
ocupante do cargo comissionado de 
cargo comissionado de Coordenador 
de Receita, lotação Secretaria 
Municipal de Finanças, referente 
viagem  a cidade de Belém-Pa, já 
realizada no(s) dia(s) 16 e 17 de maio 
do corrente ano, para participar do 
curso Integrador Pará-Módulo 

Instituição: Análise de Viabilidade e 
Licenças, promovido pela JUCEPA, 
conforme Ofício Mem nº064/2017, de 
24 de maio de 2017. 

Art.2º - Conceder ao referido 
servidor(a) o valor unitário de cada 
diária de R$ 114,92(Setenta e 
Quatorze Reais e Noventa e Dois 
Centavos),  na rubrica orçamentária 
0303 – Secretaria Municipal de 
Finanças 04.122.0007.2.011 – 
Manutenção das Atividades da 
Secretaria de Finanças 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,  29 de maio  de 2017. 

Pedro Coelho da Mota Filho 

Prefeito Municipal 
Gustavo Espinheiro do Nascimento Sá 

Secretário de Administração 

PORTARIA Nº1.619/17, DE 30/05/17 
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 EDUARDO CLAYTON DE BRITO BEZERRA, 
cargo comissionado de Coordenador de Terras 
Patrimoniais, lotação Secretaria Municipal de 
Habitação, referente viagem  a cidade de 
Belém/PA, já realizada no(s) dia(s) 25 de maio do 
corrente ano, objetivando reunião sobre 
Regularização Fundiária na CODEM – Companhia 
de Desenvolvimento e Administração da área 
Metropolitana, de interesse desse município, 
conforme ofício n°074/2017-SEHAB, constante do 
Processo 6525/5/17. 

Art.2º - Conceder ao referido servidor (a) o 
valor unitário de cada diária de  R$111,21 (Cento e 
Onze Reais e Vinte 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, 30 de maio 

de 2017. 
Pedro Coelho da Mota Filho 

Prefeito Municipal 
Gustavo Espinheiro do Nascimento Sá 

Secretário de Administração 
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PORTARIA Nº1.620/17, DE 30/05/17 

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 FERREIRA, 
função Motorista, lotação Secretaria 
Municipal de Habitação, referente 
viagem  a cidade de Belém/PA, já 
realizada no(s) dia(s)  23 de maio do 
corrente ano, objetivando a entrega de 

documentação referente a permuta de 
beneficiários do Programa Minha 
Casa Minha Vida (PMCMV) na 

Agência da Caixa Econômica 
GIHAB/BE, conforme ofício 
n°072/17-SEHAB, constante do 
Processo n°6523/5/17. 

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, 30 de maio de 2017. 
Pedro Coelho da Mota Filho 

Prefeito Municipal 
Gustavo Espinheiro do Nascimento Sá 

Secretário de Administração 

PORTARIA Nº1.621/17, DE 30/05/17 
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 
02(duas) diária(s) a(o) Sr(ª)  servidor 

ANTÔNIO RUBENS MAGALHÃES 
XAVIER, Motorista, lotação 
Secretaria Municipal de Assistência 
Social, o qual se deslocou à Capital, 
para o transporte do Secretário da 

SEMAS, para participar de reunião 
ordinária da COEGEMAS, já realizada 
no(s) dia(s)  22/05/17 e, no dia 
23/05/17 do corrente ano, o 
transporte da servidora Carmem S. da 
Silva Quadros até o Aeroporto a qual 
participou do X Encontro Nacional de 
Vigilância Sócioassistencial, conforme 
ofício nº571/17, constante do 
processo n°6472/5/17. 

Art.2º - Conceder ao referido 
servidor (a) o valor unitário de cada 
diária de  R$46,85(Quarenta e Seis 
Reais e Oitenta e Cinco Centavos), na 
rubrica orçamentária de 0808-

Secretaria Municipal de Assistência 
Social 08.122.0050.2.065-Manutenção 

das Ações da  Sec. de Assistência 
Social 3.3.90.14.00-Diárias Civil. 

Art.3º - A 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, 30 de maio de 2017. 

Pedro Coelho da Mota Filho 

Prefeito Municipal 
Gustavo Espinheiro do Nascimento Sá 

Secretário de Administração 

PORTARIA Nº1.622/17, DE 30/05/17 
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 
04(quatro) diária(s) a(o) Sr(ª)  servidor 

REGINALDO MONTEIRO DE 
BARROS, Motorista, lotação 
Secretaria Municipal de Assistência 
Social, o qual se deslocou à Capital, 
para transportar servidores do Centro 
de Acolhimento Municipal de 
Crianças  e Adolescente(CEAMCA) ao 
Hospital das Clínicas para 
acompanhamento do menor V.M.S e, 

Conselheiros Municipais de Defesa 
dos Direitos da Pessoa Idosa, em 
evento  inerente ao serviço, já 
realizada no(s) dia(s)  02,03,04 e 
05/05/17 do corrente ano, conforme 
ofício nº570/17, constante do 
processo n°6474/5/17. 

Art.2º - Conceder ao referido 
servidor (a) o valor unitário de cada 
diária de  R$80,14(Oitenta Reais e 
Quatorze Centavos), na rubrica 

orçamentária de 0808-Secretaria 

Municipal de Assistência Social 
08.122.0050.2.065-Manutenção das 

Ações da  Sec. de Assistência Social 
3.3.90.14.00-Diárias Civil. 

Art.3º - A 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, 30 de maio de 2017. 

Pedro Coelho da Mota Filho 

Prefeito Municipal 
Gustavo Espinheiro do Nascimento Sá 

Secretário de Administração 

PORTARIA Nº1.624/17, DE 30/05/17 
O PREFEITO MUNICIPAL DE 
CASTANHAL, NO USO DA ATRIBUIÇÃO 
QUE LHE CONFERE O ARTIGO 312 § 4º 
DA LEI MUNICIPAL Nº003/99, DE 04 DE 
FEVEREIRO DE 1999, RESOLVE;  

Art. 1º - Conceder Abono de Permanência, 
conforme Processo nº1356/2017, de 09/02/17, 
Parecer Jurídico Normativo n°008 de 06/03/2017 
e, análise do Recursos Humanos,  à servidora  
MARIA OLGA DA SILVA SOUZA, função 
Professor de Educação Básica I, matrícula nº 
1905-4, de acordo com o artigo 2º § 5º da Emenda 
Constitucional Nº41, de 19 de dezembro de 2003, 
lotação Secretaria Municipal de Educação(EMEF 
Madre Maria Viganó). 

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

Art. 3º - Registre-se e Cumpra-se. 
Palácio Maximino Porpino da Silva, 30 de maio 

de 2017. 
Pedro Coelho da Mota Filho 

Prefeito Municipal 
Gustavo Espinheiro do Nascimento Sá 

Secretário de Administração 

PORTARIA Nº1.625/17, DE 30/05/17 
O PREFEITO MUNICIPAL DE 
CASTANHAL, NO USO DA ATRIBUIÇÃO 
QUE LHE CONFERE O ARTIGO 312 § 4º 
DA LEI MUNICIPAL Nº003/99, DE 04 DE 
FEVEREIRO DE 1999, RESOLVE; 

Art. 1º - Conceder Abono de Permanência, 
conforme Processo nº6274/2017, de 24/05/17, 
Parecer Jurídico Normativo n°008 de 06/03/2017 
e, análise do Recursos Humanos,  à servidora  
MARIA ROSELI SARMENTO PAIXÃO, função 
Professor de Educação Básica I, matrícula nº 
1190-8, de acordo com o artigo 2º § 5º da Emenda 
Constitucional Nº41, de 19 de dezembro de 2003, 
lotação Secretaria Municipal de Educação(EMEF 
Maria da Encarnação). 

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor, com 
efeito retroativo a 25 de maio de 2017, revogadas 
as disposições em contrário. 

Art. 3º - Registre-se e Cumpra-se. 
Palácio Maximino Porpino da Silva, 30 de maio 

de 2017. 
Pedro Coelho da Mota Filho 

Prefeito Municipal 
Gustavo Espinheiro do Nascimento Sá 

Secretário de Administração 
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PORTARIA Nº1.626/17, DE 30/05/17 

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 Nº4841/17, de 24/04/17 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 MARIA 

MALVINA FERREIRA GONÇALVES, 

função Servente, lotação Secretaria Municipal 

de Educação (E.M.E.F. Prof.ª Madre Maria 

Viganó), à vista de protocolo de requerimento 

de aposentadoria N°019/17 datado de 

24.02.2017, do Instituto de Previdência do 

Município de Castanhal – IPMC. 

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor, com 

efeito retroativo a 26 de maio de 2017, 

revogadas as disposições em contrário. 

Art. 3º - Registre-se e Cumpra-se. 

Palácio Maximino Porpino da Silva, 30 de 

maio de 2017. 
Pedro Coelho da Mota Filho 

Prefeito Municipal 
Gustavo Espinheiro do Nascimento Sá 

Secretário de Administração 

PORTARIA Nº1.627/17, DE 30/05/17 
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 
Nº6342/17, de 24/05/17 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 JACIARA DAS NEVES 
SILVA BEZERRA, função Professora de Educação 
Básica I, lotação Secretaria Municipal de Educação 
(E.M.E.F. Prof.ª Ernestina Martins das Neves), à 
vista de protocolo de requerimento de 
aposentadoria N°020/17 datado de 01.03.2017, do 
Instituto de Previdência do Município de Castanhal 
– IPMC. 

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor, a partir 
de 31 de maio de 2017, revogadas as disposições 
em contrário. 

Art. 3º - Registre-se e Cumpra-se. 
Palácio Maximino Porpino da Silva, 30 de maio 

de 2017. 
Pedro Coelho da Mota Filho 

Prefeito Municipal 
Gustavo Espinheiro do Nascimento Sá 

Secretário de Administração 
 

PORTARIA Nº1.635/17, DE 30/05/17 
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE 
ADMINISTRAÇÃO, NO USO DE SUAS  
ATRIBUIÇÕES LEGAIS, RESOLVE: 

Art. 1º - Remover da Secretaria Municipal 

de Educação, para a Secretaria Municipal de 

Administração, os servidores abaixo 

relacionados,  sem prejuízo de suas funções. 

NOME CARGO 

GISLENE MARIA BATISTA 

BANDEIRA 
Agente Administrativo 

JOÃO HÉLIO MOURA DA SILVA Agente Administrativo 

SHEILA MARIA DA SILVA 

MONTALVÃO 
Servente 

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor, a 

partir 01 de junho de 2017, revogadas as 

disposições em contrário. 

Art. 3º - Registre-se e Cumpra-se. 

Palácio Maximino Porpino da Silva, 30 de 

maio de 2017. 

Gustavo Espinheiro do Nascimento Sá 

Secretário de Administração 

PORTARIA Nº1.636/17, DE 30/05/17 
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 GLEICE MIRANDA 

DE SANT’ANA,  função Agente Administrativo, 

sem prejuízo de suas funções. 

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor, a 

partir 01 de junho de 2017, revogadas as 

disposições em contrário. 

Art. 3º - Registre-se e Cumpra-se. 

Palácio Maximino Porpino da Silva, 30 de 

maio de 2017. 

Gustavo Espinheiro do Nascimento Sá 

Secretário de Administração 

PORTARIA Nº1.639/17, DE 31/05/17 
O PREFEITO MUNICIPAL DE 
CASTANHAL, NO USO DA ATRIBUIÇÃO 
QUE LHE CONFERE O ARTIGO 37, 
PARÁGRAFOS 1º, 2º E 3º DA LEI 
MUNICIPAL Nº 026/12, DE 10 DE MAIO 
DE 2012, RESOLVE: 

Art. 1º - Conceder, 30% (Trinta por 

Cento) de gratificação de Titularidade 

(Doutorado em Genética e Biologia 

Molecular), a servidora PATRÍCIA CORRÊA DA 

SILVA, função Professor Ciências-Zona 

Urbana, conforme documentação 

comprobatória constante no requerimento da 

interessada arrolada ao Processo Nº6272/17, 

datado de 24/05/2017, Análise do Recursos 

Humanos e, Parecer Jurídico Normativo 

nº004, datado de 02/03/17,  lotação Secretaria 

Municipal de Educação. 

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor, com 

efeito retroativo a 11 de maio 2017, revogadas 

as disposições em contrário. 

Art. 3º - Registre-se e Cumpra-se. 

Palácio Maximino Porpino da Silva, 31 de 

maio de 2017. 

Pedro Coelho da Mota Filho 

Prefeito Municipal 
Gustavo Espinheiro do Nascimento Sá 

Secretário de Administração 
 
 

PORTARIA Nº1.640/17, DE 31/05/17 
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 ELIZABETE MESQUITA NOGUEIRA, 
Conselheira Tutelar, lotação Secretaria Municipal 
de Assistência Social, referente viagem a 
Capanema-PA, já realizada no(s) dia(s) 12 de maio 
do corrente ano, para tratar de assunto referente a 
adolescente Vitória Marinho de Sousa, conforme 
processo nº5952/2017, de 17/05/17. 

Art.2º - Conceder ao referido servidor(a) o 
valor unitário de R$74,14 (Setenta e Quatro Reais 
e Quatorze Centavos), na rubrica orçamentária de 
0808 – Secretaria Municipal de Assistência Social 
08.122.0050.2.065 – Manutenção das Ações da 
Sec. de Assistência Social 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,  31/05/17. 

Pedro Coelho da Mota Filho 

Prefeito Municipal 
Gustavo Espinheiro do Nascimento Sá 

Secretário de Administração 

PORTARIA Nº1.641/17, DE 31/05/17 
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 EDIMAR CAVALCANTE ROCHA, função 
Motorista, lotação Secretaria Municipal de 
Assistência Social, referente viagem a Capanema -
PA, já realizada no(s) dia(s) 12 de maio do 
corrente ano, para tratar de assunto referente a 
adolescente Vitória Marinho de Sousa, conforme 
processo nº5952/2017, de 17/05/17. 

Art.2º - Conceder ao referido servidor(a) o 
valor unitário de cada diária de R$46,85 (Quarenta 
e Seis Reais e Oitenta e Cinco Centavos), na 
rubrica orçamentária de 0808 – Secretaria 
Municipal de Assistência Social 08.122.0050.2.065 
– Manutenção das Ações da Sec. de Assistência 
Social 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,  31 de 

maio de 2017. 
Pedro Coelho da Mota Filho 

Prefeito Municipal 
Gustavo Espinheiro do Nascimento Sá 

Secretário de Administração 


