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DECRETO Nº 063/17, DE 16/05/17 
REGULAMENTA O FUNDO MUNICIPAL 
DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO 
ADOLESCENTE, REVOGA O DECRETO 
N.º 154/98, DE 01 DE JUNHO DE 1998 E 
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE CASTANHAL, 
ESTADO DO PARÁ, 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 Resolução nº 006/2017, 
de 03 de abril de 2017, que dispõe sobre 
alterações do Decreto nº 154/98, de 01 de junho 
de 1998, que trata sobre a operacionalização do 
Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente, conforme dispõe o artigo 5º da Lei 
003/92; 

CONSIDERANDO a necessidade de 
regulamentação do Fundo Municipal dos Direitos 
da Criança e do Adolescente, conforme dispõe o 
artigo 5º da Lei 003/92; 

CONSIDERANDO a necessidade de alteração 
do responsável pela operacionalização de recursos 
do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente; 

CONSIDERANDO a necessidade de inclusão 
do Plano de Ação Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente no Plano Plurianual, Lei 
de Diretrizes Orçamentárias e Lei Orçamentária 
Anual; 
D E C R E T A:  

CAPÍTULO I 
DOS OBJETIVOS 

Art. 1º - Fica regulamentado o Fundo Municipal 
dos Direitos da Criança e do Adolescente, criado 
pelo artigo 5º da Lei nº 003/92, ng, de 10.02.92, 
que será gerido e administrado na forma do 
Decreto.   

Art. 2º - O Fundo tem por objetivo facilitar a 
captação, o repasse e aplicação dos recursos 
destinados ao desenvolvimento das ações de 
atendimento à criança e adolescente.  

§ 1º - As ações de que trata o caput do artigo 
referem-se prioritariamente aos programas de 
proteção especial à criança e ao adolescente, 
exposto a situação de risco pessoal e social, cuja 
necessidade de atenção extrapola o âmbito da 
atuação das políticas sociais básicas, bem como o 
disposto no parágrafo 2º do art. 260 do ECA.  

§2º - Eventualmente, os recursos de Fundo 
poderão se destinar a pesquisa, estudo e 
capacitação dos recursos humanos.  

§3º - Dependerá da deliberação expressa do 
Conselho de Direitos da Criança e do Adolescente 
a autorização para aplicação de recursos do Fundo 
em outros tipos de programas que não o 
estabelecido no parágrafo primeiro.  

§4º - Os recursos do Fundo serão 
administrados segundo Programas definido pelo 
Conselho Municipal de Direitos da Criança e do 
Adolescente que integrará o orçamento do 
município e aprovado pelo Legislativo Municipal.  

CAPÍTULO II 
DA OPERACIONALIZAÇÃO DO FUNDO 

Art. 3º - O Fundo ficará subordinado 
operacionalmente à Secretaria Municipal de 
Assistência Social.  

Parágrafo Único – O Fundo Municipal ficará 
vinculado ao Conselho Municipal de Direitos da 
Criança e do Adolescente, conforme preceitua o 
art. 88, inciso IV do Estatuto da Criança e do 
Adolescente, disciplinando-se pelos artigos 71 e 74 
da Lei Federal nº 4.320/64.  

Art. 4º - São atribuições do Conselho Municipal 
de Defesa dos Direitos da Criança e do 
Adolescente, em relação ao Fundo: 

I – elaborar o Plano de Ação Municipal dos 
Direitos da Criança e do Adolescente a ser inserido 
no Plano Plurianual, na Lei de Diretrizes 
Orçamentárias e na Lei Orçamentária Anual, os 
quais serão submetidos pelo Prefeito à apreciação 
do Poder Legislativo.  

II – elaborar o Plano de Aplicação de recursos 
do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente, o qual será submetido à aprovação 
do CMDCA;  

III - estabelecer os parâmetros técnicos e as 
diretrizes para aplicação dos recursos; 

IV – acompanhar e avaliar a execução, 
desempenho e resultados financeiros do Fundo; 

V – avaliar e aprovar os balancetes mensais e 
o balanço anual do Fundo; 

VI – solicitar, a qualquer tempo e a seu critério, 
as informações necessárias ao acompanhamento, 
ao controle e a avaliação das atividades a cargo do 
Fundo;  

VII – mobilizar os diversos seguimentos da 
sociedade no planejamento, execução e controle 
das ações do Fundo.  

VIII – fiscalizar os programas desenvolvidos 
com recursos do Fundo, requisitando, para tal, 
auditoria do Poder Executivo sempre que 
necessário; 

IX – aprovar convênios, ajustes, acordos e/ou 
contratos e serem firmados com recursos do 
Fundo; 

X – publicar, no Diário Oficial do Município, 
todas as Resoluções do Conselho Municipal de 
Direitos, referentes ao Fundo;  

Art. 5º - São atribuições do Secretário 
Municipal de Assistência Social:  

I – coordenar a execução de recursos do 
Fundo, de acordo com o Plano de Aplicação 
previsto no inciso II, do art. 4º;  

II – preparar e apresentar ao Conselho 
Municipal de Direitos  demonstração trimestral da 
receita e da despesa do Fundo;   

III – emitir e assinar notas de empenho, 
cheques e ordens de pagamento de despesa do 
Fundo;  

IV – tomar conhecimento e dar cumprimento 
às obrigações definidas em convênios e/ou 
firmados pelo administrador e que digam respeito 
ao Conselho Municipal de Direitos; 

V – manter os controles necessários à 
execução das receitas e das despesas do Fundo; 

VI – manter o controle dos bens patrimoniais 
adquiridos com recursos do Fundo; 

VII – encaminhar à contabilidade geral do 
Município: 

a) trimestralmente, demonstração da receita e 
da despesa; 

b) trimestralmente, inventário de bens 
materiais;  

c) anualmente, inventário dos bens móveis e 
balanço geral do Fundo. 

VIII – elaborar, com o responsável pelo 
controle da execução orçamentária, a 
demonstração constante do inciso II; 

IX – providenciar junto à contabilidade do 
Município, para que na demonstração fique 
indicada a situação econômico-financeira do 
Fundo; 

X – apresentar ao Conselho Municipal de 
Direitos, a análise e a avaliação da situação 
econômica-financeira do Fundo, de acordo com os 
demonstrativos;  

XI – manter controle dos contratos e convênios 
firmados com instituições governamentais e não-
governamentais;  

XII – manter controle da receita do Fundo; 
XIII – encaminhar ao Conselho Municipal de 

Direitos relatório trimestral de acompanhamento e 
avaliação do Plano de Aplicação de recursos do 
Fundo; 

XIV – fornecer ao Ministério Público, quando 
solicitado demonstração de aplicação de recursos 
do Fundo, em conformidade com a Lei 8.242/91.  

CAPITULO III 
DOS DIREITOS DO FUNDO 

Art. 6º - São receitas do Fundo:  
I - dotação consignada anualmente no 

orçamento municipal e as verbas adicionais que a 
Lei estabelecer no decurso de cada exercício; 

II - doações de pessoas físicas e jurídicas, 
conforme o disposto no art. 260 da Lei Nº 8.069, 
de 13/07/90; 

III – valores provenientes das multas previstas 
no art. 214 da Lei 8.069, de 13/07/90, e oriundas 
das infrações descritas nos artigos 228 a 258 da 
referida Lei; 

IV – transferência de recursos financeiros 
oriundos dos Fundos Nacionais e Estadual dos 
Direitos da Criança e do Adolescente; 

V – doações, auxílios e contribuições, 
transferências de entidades nacionais, 
internacionais, governamentais e não-
governamentais; 

VI – produtos de aplicações financeiras dos 
recursos disponíveis, respeitada a legislação em 
virgo; 

VII – recursos advindos de convênios, acordos 
e contratos firmados entre o Município e 
instituições privadas e públicas, Nacionais e 
Internacionais, Federais, Estaduais e Municipais; 

VIII- recursos recebidos em dinheiro, 
previamente alocados para entidades prestadoras 
de serviço à Criança e ao Adolescente, ficarão 
retidos no Fundo o percentual de 5% (cinco por 
cento), a fim de financiar projetos de entidades 
com maior capacidade de articulação social.   

IX - outros recursos que por ventura lhe forem 
destinados. 

Art. 7º - Constituem ativos do Fundo: 
I – disponibilidade monetária em bancos, 

oriunda das receitas específicas no artigo anterior;  
II – direitos que por ventura vier a constituir.  
III – bens móveis e imóveis, destinados à 

execução dos programas projetos do Plano de 
Aplicação; 

Art. 8º - A contabilidade do Fundo Municipal 
tem por objetivo evidenciar a situação financeira e 
patrimonial do próprio Fundo, observado os 
padrões e normas estabelecidas na legislação 
pertinente.  

Paragrafo Único – Anualmente processar-se-á 
o inventário dos bens e direitos adquiridos com 
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recurso do Fundo, que pertencem à Prefeitura 
Municipal.  

CAPITULO IV 
DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

Art. 9º - No prazo máximo de trinta dias, a 
contar da promulgação da Lei de Orçamento, o 
Secretario Municipal (ou o Administrador do 
Fundo) apresentará ao Conselho Municipal, para 
análise e acompanhamento, o quadro de aplicação 
de recursos do Fundo, para apoiar os programas e 
projetos contemplados no Plano de Aplicação.  

Paragrafo Único – A Secretaria do Tesouro 
Nacional no prazo estabelecido no cronograma 
financeiro do Plano de Aplicação, deverá liberar os 
recursos destinados ao Fundo, na conformidade do 
Orçamento Federal.  

Art. 10 - Nenhuma despesa será realizada 
sem a necessária cobertura de recursos.  

Parágrafo Primeiro – Para os casos de 
insuficiência ou inexistência de recursos, poderão 
ser utilizados os critérios adicionais, autorizados 
por Lei e abertos por Decreto do Executivo.  

Parágrafo Segundo – Os recursos aprovados 
como créditos adicionais deverão ser liberados no 
prazo máximo de 5 (cinco) dias a contar da 
aprovação. 

Art. 11 - Constituem despesas do Fundo: 
I – o financiamento total ou parcial dos 

programas de proteção especial constante do 
Plano de Aplicação;  

II – o atendimento de despesas diversas, de 
caráter urgente e inadiável, observado o § 1º do 
artigo 2º deste Decreto.  

Art. 12 – O Fundo terá vigência indeterminada.  
Art. 13 – Este Decreto entrará em vigor na 

data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário.  

GRABIENTE DO PREFEITO MUNICIPAL DE 
CASTANHAL, aos 16 dias do mês de maio de 
2017. 

PEDRO COELHO DA MOTA FILHO 
PREFEITO MUNICIPAL 

 

 
 

 
 

JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO 
A Junta Administrativa de Recursos de 

Infração – JARI do município Castanhal  
analisou e  julgou os recursos de infração de 
trânsito abaixo relacionados, proferindo a seguinte 
decisão: 

Por unanimidade de votos, os membros 
acordam pelo conhecimento dos presentes 
recursos, dando-lhes  Provimento, tudo  conforme 
voto do relator. É a decisão. 

NÚMERO DOS RECURSOS 
001/16; 002/16; 005/16; 006/16; 013/16; 196/16; 
212/16; 025/16; 026/16; 027/16; 029/16; 076/16; 
198/16; 214/16; 077/16; 078/16; 085/16; 086/16; 
093/16; 204/16; 220/16; 094/16; 095/16; 096/16; 
111/16; 112/16; 207/16; 222/16; 113/16; 117/16; 
118/16; 119/16; 121/16; 206/16; 223/16; 129/16; 
133/16; 135/16; 134/16; 135/16; 210/16; 225/16; 
136/16; 138/16; 139/16; 141/16; 151/16; 211/16; 
227/16; 228/16; 230/16; 231/16; 232/16; 239/16; 
240/16; 241/16; 242/16; 243/16; 244/16; 250/16; 
257/16; 267/16; 274/16; 275/16; 276/16; 281/16; 
282/16; 283/16; 288/16; 287/16; 292/16; 296/16; 
312/16; 313/16; 314/16; 315/15; 316/16; 318/16; 
321/16; 334/16; 345/16; 351/16; 355/16; 363/16; 

370/16; 386/16; 394/16; 397/16; 398/16; 399/16; 
407/16; 408/16 

A Junta Administrativa de Recursos de 
Infração – JARI do município Castanhal  
analisou e  julgou os recursos de infração de 
trânsito abaixo relacionados, proferindo a seguinte 
decisão: 

Por unanimidade de votos, os membros 
acordam pelo conhecimento do presente recurso, 
Negando – Provimento, conforme voto do relator. É 
a decisão. 

NUMERO DOS RECURSOS 
399/15; 018/16; 040/16; 348/15; 097/16; 128/16; 
407/15; 019/16; 041/16; 059/16; 089/16; 130/16; 
410/15; 020/16; 042/16; 060/16; 099/16; 131/16; 
411/15; 021/16; 043/16; 064/16; 100/16; 132/16; 
412/15; 022/16; 045/16; 065/16; 101/16; 137/16; 
413/15; 023/16; 046/16; 066/16; 102/16; 140/16; 
414/15; 024/16; 047/16; 067/16; 108/16; 142/16; 
347/15; 027/16; 048/16; 071/16; 109/16; 149/16; 
401/15; 028/16; 219/15; 072/16; 110/16; 150/16; 
003/16; 030/16; 228/15; 073/16; 114/16; 152/16; 
004/16; 031/16; 229/15; 074/16; 115/16; 154/16; 
007/16; 032/16; 326/15; 075/16; 116/16; 155/16; 
008/16; 033/16; 327/15; 079/16; 120/16; 156/16; 
009/16; 034/16; 328/15; 080/16; 122/16; 157/16; 
010/16; 035/16; 329/15; 081/16; 123/16; 158/16; 
012/16; 036/16; 348/15; 087/16; 124/16; 159/16; 
014/16; 037/16; 365/15; 088/16; 125/16; 160/16; 
015/16; 038/16; 366/15; 089/16; 126/16; 161/16; 
017/16; 039/16; 395/15; 091/16; 127/16; 162/16; 
164/16; 165/16; 166/16; 167/16; 168/16; 169/16; 
170/16; 171/16; 172/16; 173/16; 174/16; 175/16; 
179/16; 180/16; 181/16; 188/16; 190/16; 191/16; 
192/16; 193/16; 196/16; 197/16; 199/16; 200/16; 
201/16; 202/16; 203/16; 205/16; 208/16; 209/16; 
213/16; 217/16; 218/16; 219/16; 224/16; 226/16; 
2233/16; 234/16;  236/16; 237/16; 238/16; 245/16; 
246/16; 247/16; 248/16; 249/16; 251/16; 252/16; 
253/16; 254/16; 255/16; 256/16; 258/16; 259/16; 
260/16; 261/16; 262/16; 263/16; 264/16; 265/16; 
266/16; 272/16; 277/16; 278/16; 279/16; 280/16; 
284/16; 285/16; 286/16; 289/16; 290/16; 291/16; 
293/16; 295/16; 297/16; 298/16; 299/16; 300/16; 
301/16; 302/16; 303/16; 304/16; 305/16; 308/16; 
309/16; 310/16; 311/16; 317/16; 319/16; 320/16; 
322/16; 323/16; 324/16; 325/16; 326/16; 327/16; 
329/16; 330/16; 331/16; 332/16; 333/16; 335/16; 
336/16; 337/16; 338/16; 339/16; 340/16; 342/16; 
343/16; 344/16; 348/16; 350/16; 352/16; 353/16; 
354/16; 356/16; 357/16; 358/16; 359/16; 360/16; 
364/16; 365/16; 366/16; 368/16; 369/16; 371/16; 
372/16; 373/16; 374/16; 377/16; 378/16; 397/16; 
383/16; 384/16; 385/16; 387/16; 388/16; 389/16; 
390/16; 391/16; 392/16; 393/16; 395/16; 396/16; 
400/16; 401/16; 402/16; 403/16; 404/16; 406/16; 
410/16; 411/16; 412/16; 414/16 

A Junta Administrativa de Recursos de 
Infração – JARI do município Castanhal
 analisou e  julgou os recursos de 
infração de trânsito abaixo relacionados, proferindo 
a seguinte decisão: 

Por unanimidade de votos, os membros 
acordam pelo conhecimento do presente recurso, 
Negando – Provimento, conforme voto do relator. É 
a decisão. 

NUMERO DOS RECURSOS 
399/15; 018/16; 040/16; 348/15; 097/16; 128/16; 
407/15; 019/16; 041/16; 059/16; 089/16; 130/16; 
410/15; 020/16; 042/16; 060/16; 099/16; 131/16; 
411/15; 021/16; 043/16; 064/16; 100/16; 132/16; 
412/15; 022/16; 045/16; 065/16; 101/16; 137/16; 

413/15; 023/16; 046/16; 066/16; 102/16; 140/16; 
414/15; 024/16; 047/16; 067/16; 108/16; 142/16; 
347/15; 027/16; 048/16; 071/16; 109/16; 149/16; 
401/15; 028/16; 219/15; 072/16; 110/16; 150/16; 
003/16; 030/16; 228/15; 073/16; 114/16; 152/16; 
004/16; 031/16; 229/15; 074/16; 115/16; 154/16; 
007/16; 032/16; 326/15; 075/16; 116/16; 155/16; 
008/16; 033/16; 327/15; 079/16; 120/16; 156/16; 
009/16; 034/16; 328/15; 080/16; 122/16; 157/16; 
010/16; 035/16; 329/15; 081/16; 123/16; 158/16; 
012/16; 036/16; 348/15; 087/16; 124/16; 159/16; 
014/16; 037/16; 365/15; 088/16; 125/16; 160/16; 
015/16; 038/16; 366/15; 089/16; 126/16; 161/16; 
017/16; 039/16; 395/15; 091/16; 127/16; 162/16; 
164/16; 165/16; 166/16; 167/16; 168/16; 169/16; 
170/16; 171/16; 172/16; 173/16; 174/16; 175/16; 
179/16; 180/16; 181/16; 188/16; 190/16; 191/16; 
192/16; 193/16; 196/16; 197/16; 199/16; 200/16; 
201/16; 202/16; 203/16; 205/16; 208/16; 209/16; 
213/16; 217/16; 218/16; 219/16; 224/16; 226/16; 
2233/16; 234/16; 236/16; 237/16; 238/16; 245/16; 
246/16; 247/16; 248/16; 249/16; 251/16; 252/16; 
253/16; 254/16; 255/16; 256/16; 258/16; 259/16; 
260/16; 261/16; 262/16; 263/16; 264/16; 265/16; 
266/16; 272/16; 277/16; 278/16; 279/16; 280/16; 
284/16; 285/16; 286/16; 289/16; 290/16; 291/16; 
293/16; 295/16; 297/16; 298/16; 299/16; 300/16; 
301/16; 302/16; 303/16; 304/16; 305/16; 308/16; 
309/16; 310/16; 311/16; 317/16; 319/16; 320/16; 
322/16; 323/16; 324/16; 325/16; 326/16; 327/16; 
329/16; 330/16; 331/16; 332/16; 333/16; 335/16; 
336/16; 337/16; 338/16; 339/16; 340/16; 342/16; 
343/16; 344/16; 348/16; 350/16; 352/16; 353/16; 
354/16; 356/16; 357/16; 358/16; 359/16; 360/16; 
364/16; 365/16; 366/16; 368/16; 369/16; 371/16; 
372/16; 373/16; 374/16; 377/16; 378/16; 397/16; 
383/16; 384/16; 385/16; 387/16; 388/16; 389/16; 
390/16; 391/16; 392/16; 393/16; 395/16; 396/16; 
400/16; 401/16; 402/16; 403/16; 404/16; 406/16; 
410/16; 411/16; 412/16; 414/16 

 
CONTRATO DE LOCAÇÃO – 

SEMAS/001/2017 
CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL 
QUE CELEBRAM ENTRE SI A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE 
CASTANHAL E O Sr. JOÃO ALVES DOS  
SANTOS FILHO. 

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, nesta cidade, doravante 
denominado LOCATÁRIO, e, de outro lado, o Sr. 
JOÃO ALVES DOS SANTOS FILHO, brasileiro, 
casado, inscrita no CPF Nº 226.812.302 25, e RG 
5576349 SSP/PA, residente e domiciliada nesta 
cidade de  Castanhal - Pará, doravante 
denominado  LOCADOR. 

As partes acima qualificadas resolvem de 
comum acordo firmar o presente CONTRATO, que 
se regerá pelas cláusulas e condições abaixo 
especificadas: 
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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-lhe, supletivamente, pelos 
preceitos do Direito Público, os princípios da Teoria 
Geral dos Contratos e disposições do Direito 
Privado. Os casos omissos serão resolvidos à luz 
da mencionada legislação, recorrendo-se à 
analogia, aos costumes e aos princípios gerais do 
Direito. 

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

locação do imóvel de propriedade do LOCADOR, 
localizado na Rua Anastácio Melo nº 312, Bairro 
Salgadinho, para fins de aluguel social para sanar 
a situação provisória  da  Srª. ELIOTÉRIA DO 
SOCORRO DA SILVA que se encontra em 
condições  de vulnerabilidade social, conforme 
atesta Relatório Social anexo.   

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

certo e determinado de 03 (três) meses, a contar 
de 02/01/2017 a 03/03/2017, podendo ser 
prorrogado, por períodos iguais, por meio de 
Termo Aditivo, 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$ 
400,00 (quatrocentos reais ), pelo período referido 
na cláusula anterior, perfazendo um valor global de 
R$1.200,00 (Hum mil e duzentos 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 
0809 – Fundo Municipal de Assistência Social 
08.244.0049.2.076 – Manutenção das Ações 

de Concessão de Benefícios Eventuais e 
Emergenciais   

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 
assinadas, para que produza seus ulteriores fins 
de direito. 

Castanhal (PA), 02 de janeiro de 2017. 
PEDRO COELHO DA MOTA FILHO 

Prefeito Municipal 
JOÃO ALVES DOS SANTOS FILHO 

Locador 
1ª Testemunha 
_____________________________. 
RG.  
2ª Testemunha 
______________________________. 
RG. 

CONTRATO DE LOCAÇÃO – 
SEMAS/003/2017 

CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL 
QUE CELEBRAM ENTRE SI A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE 
CASTANHAL E O Sr. RAIMUNDO 
EDMILSON DA SILVA MATOS. 

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, nesta cidade, doravante 
denominado LOCATÁRIO, e, de outro lado, o Sr. 
RAIMUNDO EDMILSON DA SILVA MATOS, 
brasileiro,  inscrita no CPF Nº 682.094.952-91, e 
RG 1942004 SSP/PA, residente e domiciliado na 
Travessa Emanaceas Porpino  nº 192, Nova 
Olinda,  nesta cidade de  Castanhal - Pará, 
doravante denominado  LOCADOR. 

As partes acima qualificadas resolvem de 
comum acordo firmar o presente CONTRATO, que 
se regerá pelas cláusulas e condições abaixo 
especificadas: 
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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-lhe, supletivamente, pelos 
preceitos do Direito Público, os princípios da Teoria 
Geral dos Contratos e disposições do Direito 
Privado. Os casos omissos serão resolvidos à luz 
da mencionada legislação, recorrendo-se à 
analogia, aos costumes e aos princípios gerais do 
Direito. 

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

locação do imóvel de propriedade do LOCADOR, 
localizado na Rua XI nº 88, casa 02, Loteamento 
São Francisco, Conjunto Fonte Boa, para fins de 
aluguel social e sanar a situação provisória e o 
desacolhimento das crianças Alex, Ketelen e 
Kevelen que necessitam da convivência com sua 
avó materna, Srª. Francisca, que se encontra em 
condições de vulnerabilidade social, conforme 
atesta Relatório Social e laudo do Corpo de 
Bombeiro em anexo.   

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

certo e determinado de 06 (seis) meses, a contar 
de 15/05/2017 a 15/11/2017, podendo ser 
prorrogado, por períodos iguais, por meio de 
Termo Aditivo, 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$ 
400,00 (quatrocentos reais), pelo período referido 
na cláusula anterior, perfazendo um valor global de 
R$2.400,00 (dois mil e quatrocentos 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 
0809 – Fundo Municipal de Assistência Social 
08.244.0049.2.076 – Manutenção das Ações 

de Concessão de Benefícios Eventuais e 
Emergênciais   

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 
assinadas, para que produza seus ulteriores fins 
de direito. 

Castanhal (PA), 15 de maio de 2017. 
PEDRO COELHO DA MOTA FILHO 

Prefeito Municipal 
RAIMUNDO EDMILSON DA SILVA MATOS 

Locador 
1ª Testemunha 
______________________________________. 
2ª Testemunha 
______________________________________. 

CONTRATO DE LOCAÇÃO – 
SEMAS/004/2017 

CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL 
QUE CELEBRAM ENTRE SI A PREFEITURA 
MUNICIPAL DE CASTANHAL E A Sra. MARIA 
DA SAÚDE RIBEIRO SEVERO. 

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, nesta cidade, doravante 
denominado LOCATÁRIO, e, de outro lado, a Sra. 
MARIA DA SAÚDE RIBEIRO SEVERO, brasileira,  
inscrita no CPF Nº 256.771.522 34, e RG 1477795 
SSP/PA, residente e domiciliada na Rua Francisco 
Pereira da Silva, 261, Bairro Jaderlândia III,  nesta 
cidade de  Castanhal - Pará, doravante 
denominado  LOCADORA. 

As partes acima qualificadas resolvem de 
comum acordo firmar o presente CONTRATO, que 
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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-lhe, 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, 
localizado na Rua Francisco Pereira da Silva, 
Quadra 43, lote 14, Casa A, Bairro Jaderlândia, 
nesta cidade, para fins de aluguel social, a Srª 
Jucicleide Damasceno Conceição, para que 
proceda o desacolhimento das crianças que se 
encontram no equipamento do CEAMCA.   

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

certo e determinado de 06 (seis) meses, a contar 
de 18/05/2017 a 14/11/2017, podendo ser 
prorrogado, por períodos iguais, por meio de 
Termo Aditivo, 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$ 
400,00 (quatrocentos reais), pelo período referido 
na cláusula anterior, perfazendo um valor global de 
R$2.400,00 (dois mil e quatrocentos 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 
0809 – Fundo Municipal de Assistência Social 
08.244.0049.2.076 – Manutenção das Ações 

de Concessão de Benefícios Eventuais e 
Emergênciais   

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 
assinadas, para que produza seus ulteriores fins 
de direito. 

Castanhal (PA), 18 de maio de 2017. 
PEDRO COELHO DA MOTA FILHO 

Prefeito Municipal 
MARIA DA SAÚDE RIBEIRO SEVERO 

Locadora 
1ª Testemunha 
______________________________________. 
2ª Testemunha 
______________________________________. 

CONTRATO DE LOCAÇÃO – 
SEMAS/002/2017 

CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL 
QUE CELEBRAM ENTRE SI A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE 
CASTANHAL E A Srª. FRANCISCA 
ANTONIA DE OLIVEIRA. 

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, nesta cidade, doravante 
denominado LOCATÁRIO, e, de outro 
lado, a Srª. FRANCISCA ANTONIA DE 
OLIVEIRA, brasileira,  inscrita no CPF 
Nº 177.796.772-49, e RG 4449041 
SSP/PA, residente e domiciliada na 
Travessa 07 de Setembro nº 97, 
Pirapora,  nesta cidade de  Castanhal 
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- Pará, doravante denominado  
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-lhe, supletivamente, 
pelos preceitos do Direito Público, os 
princípios da Teoria Geral dos 
Contratos e disposições do Direito 
Privado. Os casos omissos serão 
resolvidos à luz da mencionada 

legislação, recorrendo-se à analogia, 
aos costumes e aos princípios gerais 

do Direito. 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO 
OBJETO 

2.1 – O objeto do presente 
Contrato é a locação do imóvel de 
propriedade do LOCADOR, localizado 
na Rua 07 de Setembro  s/n, Bairro 
Pirapora, para fins de aluguel social 
para sanar a situação provisória  de 
um casal de idosos que se encontra 
em condições  de vulnerabilidade 
social, conforme atesta Relatório 
Social e laudo do Corpo de Bombeiro 
em anexo.   

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

prazo certo e determinado de 06 (seis) 
meses, a contar de 08/03/2017 a 
08/09/2017, podendo ser 
prorrogado, por períodos iguais, por 
meio de Termo Aditivo, 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$ 350,00 (trezentos e 
cinquenta reais), pelo período referido 
na cláusula anterior, perfazendo um 
valor global de R$2.100,00 (dois mil e 
cem 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 

0809 – Fundo Municipal de 
Assistência Social 

08.244.0049.2.076 – Manutenção 
das Ações de Concessão de Benefícios 
Eventuais e Emergênciais   

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 
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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 
assinadas, para que produza seus 

ulteriores fins de direito. 
Castanhal (PA), 08 de março de 2017. 

PEDRO COELHO DA MOTA FILHO 
Prefeito Municipal 

FRANCISCA ANTONIA DE OLIVEIRA 
Locadora 

1ª Testemunha 
_________________________________. 
RG. 
2ª Testemunha 
_________________________________. 
RG. 
 
 
 
 

PORTARIA Nº1.734/17, DE 14/06/17 
O PREFEITO MUNICIPAL DE CASTANHAL, 
NO USO DA ATRIBUIÇÃO QUE LHE 
CONFERE O ARTIGO 37, PARÁGRAFOS 1º, 
2º E 3º DA LEI MUNICIPAL Nº026/12, DE 10 
DE MAIO DE 2012, RESOLVE: 

Art. 1º - Conceder, 20% (Vinte por Cento) de 
gratificação de Titularidade (Mestrado no Programa 
de Pós-Graduação em Educação no Instituto de 
Ciências da Educação), a servidora ANA KEURIA 
MERCES ARAUJO, função Professor Pedagogia – 
Zona Urbana, conforme documentação 
comprobatória constante no requerimento da 
interessada arrolada ao Processo Nº7117/6/17, 
análise da Coordenadoria de Recursos Humanos e 
Parecer Normativo n°004, datado de 02.03.17, 
lotação  Secretaria Municipal de Educação. 

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, 14/06/17. 

Pedro Coelho da Mota Filho 

Prefeito Municipal 
Gustavo Espinheiro do Nascimento Sá 

Secretário de Administração 

PORTARIA Nº1.735/17, DE 14/06/17 
O PREFEITO MUNICIPAL DE CASTANHAL, 
NO USO DA ATRIBUIÇÃO QUE LHE 
CONFERE O ARTIGO 37, PARÁGRAFOS 1º, 
2º E 3º DA LEI MUNICIPAL Nº026/12, DE 10 
DE MAIO DE 2012, RESOLVE: 

Art. 1º - Conceder, 20% (Vinte por Cento) de 
gratificação de Titularidade (Mestrado em Ciências 
da Educação), ao servidor RONALDO PACÍFICO 
CAVALCANTE, cargo Professor de Ensino 
Religioso, conforme documentação comprobatória 

constante no requerimento do interessado arrolada 
ao Processo Nº7137/6/17, análise da 
Coordenadoria de Recursos Humanos e Parecer 
Normativo n°004, datado de 02.03.17, lotação  
Secretaria Municipal de Educação. 

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

Art. 3º - Registre-se e Cumpra-se. 
Palácio Maximino Porpino da Silva, 14/06/17. 

Pedro Coelho da Mota Filho 

Prefeito Municipal 
Gustavo Espinheiro do Nascimento Sá 

Secretário de Administração 

PORTARIA Nº1.736/17, DE 14/06/17 
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 Permanência, 
solicitado através do Processo Nº 2017/6/7131, a 
servidora IDA CONCEIÇÃO DE NÓVOA BRAZÃO, função 
Professora de Educação Básica I, de acordo com o 
artigo 2º § 5º da Emenda Constitucional Nº41, de 
19 de dezembro de 2003, Análise da 
Coordenadoria de Recursos Humanos e Parecer 
Normativo nº008, de 06/03/17, lotação Secretaria 
Municipal de Educação. 

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor, com 
efeito retroativo a 09 de junho de 2017, revogadas 
as disposições em contrário. 

Art. 3º - Registre-se e Cumpra-se. 
Palácio Maximino Porpino da Silva, 14/06/17. 

Pedro Coelho da Mota Filho 

Prefeito Municipal 
Gustavo Espinheiro do Nascimento Sá 

Secretário de Administração 

PORTARIA Nº1.737/17, DE 14/06/17 
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE 
ADMINISTRAÇÃO, NO USO DE SUAS  
ATRIBUIÇÕES LEGAIS. 

Considerando, o recebimento do Ofício 
nº216/2017-SEMOB, de 07 de junho de 2017, 
constante do Processo nº 2017/6/7088; 

Resolve: 
Art. 1º - Remover da Secretaria Municipal de 

Assistência Social, para a Secretaria Municipal de 
Educação, os servidores abaixo relacionados, 
função Braçal, sem prejuízo de suas funções. 

01-Lucival Pereira da Cunha 
02-Francisca Coelho Araújo 
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor, com 

efeito retroativo a 07 de junho de 2017, revogadas 
as disposições em contrário. 

Art. 3º - Registre-se e Cumpra-se. 
Palácio Maximino Porpino da Silva, 14/06/17. 
Gustavo Espinheiro do Nascimento Sá 

Secretário de Administração 

PORTARIA Nº1.738/17, DE 14/06/17 
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE 
ADMINISTRAÇÃO, NO USO DE SUAS  
ATRIBUIÇÕES LEGAIS. 

Considerando, o recebimento do Ofício 
nº218/2017-SEMOB, de 07 de junho de 2017, 
constante do Processo nº 2017/6/7090; 
Resolve: 

Art. 1º - Remover da Secretaria Municipal de 
Assistência Social, para a Secretaria Municipal de 
Saúde, a servidora Tania do Socorro Franco 
Salinos, função Braçal, sem prejuízo de sua 
função. 

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor, com 
efeito retroativo a 07 de junho de 2017, revogadas 
as disposições em contrário. 

Art. 3º - Registre-se e Cumpra-se. 
Palácio Maximino Porpino da Silva, 14/06/17. 
Gustavo Espinheiro do Nascimento Sá 

Secretário de Administração 

PORTARIA Nº1.739/17, DE 14/06/17 
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE 
ADMINISTRAÇÃO, NO USO DE SUAS  
ATRIBUIÇÕES LEGAIS. 

Considerando, o recebimento do Ofício 
nº357/2017, de 31/05/2017 da Secretaria de 
Saúde, constante do Processo nº2017/5/6427;  

Resolve: 
Art. 1º - Remover da Secretaria Municipal de 

Saúde, para a Secretaria Municipal de 
Administração, a servidora Ivandilce Nazaré da 
Silva Oliveira, função Servente, sem prejuízo de 
sua função. 

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

Art. 3º - Registre-se e Cumpra-se. 
Palácio Maximino Porpino da Silva, 14 de 

junho de 2017. 
Gustavo Espinheiro do Nascimento Sá 

Secretário de Administração 

PORTARIA Nº 1.740/17, DE 14/06/17 
O PREFEITO MUNICIPAL DE 
CASTANHAL, NO USO DE SUAS  
ATRIBUIÇÕES LEGAI. 

Considerando, o recebimento do Ofício 
nº032/17, de 09/06/17 da Comissão de Avaliação e 
Desempenho;   

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

1.636/17, de 30 de maio de 2017, que removeu da 
Secretaria Municipal de Saúde, para a Secretaria 
Municipal de Administração, a servidora Gleice 
Miranda de Sant’ana, para constar, onde se lê: 
Gleice Miranda de Sant’ana, leia-se: GLEICE 

MIRANDA DE SANT’ANNA, permanecendo os demais 
dados inalterados. 

Art. 2º - Registre-se e Cumpra-se. 
Palácio Maximino Porpino da Silva, 14 de 

junho  de 2017. 
Gustavo Espinheiro do Nascimento Sá 

Secretário de Administração 

PORTARIA Nº 1.741/17, DE 14/06/17 
O PREFEITO MUNICIPAL DE 
CASTANHAL, NO USO DE SUAS  
ATRIBUIÇÕES LEGAI. 

Considerando, o recebimento do Ofício 
nº204/17/RH/SEMED/PMC, de 07/06/17, constante 
do Processo nº2017/6/7187; 
RESOLVE: 

Art. 1º - Retificar o Art. 2º da Portaria nº 
1.600/17, de 29 de maio de 2017, que concedeu 
Licença por Motivo de Doença em Pessoa da 
Família, a servidora ALINE DE SOUSA PEREIRA, para 
constar, onde se lê: Esta Portaria entra em vigor, 
com efeito retroativo a 19 de outubro de 2017, leia-
se: Esta Portaria entra em vigor, com efeito 
retroativo a 19 de outubro de 2016, permanecendo 
os demais dados inalterados. 

Art. 2º - Registre-se e Cumpra-se. 
Palácio Maximino Porpino da Silva, 14 de 

junho  de 2017. 
Gustavo Espinheiro do Nascimento Sá 

Secretário de Administração 


