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LEI MUNICIPAL Nº 012/17, DE 22/06/17 
“DISPÕE SOBRE A OBRIGATORIEDADE DAS CASAS LOTÉRICAS 

E SIMILARES LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE CASTANHAL 

EM ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS ATRAVÉS DE SENHAS, 

ESTABELECENDO PRAZOS PARA ATENDIMENTO, E DÁ 

OUTRAS PROVIDÊNCIAS.” A CÂMARA MUNICIPAL DE 

CASTANHAL, no uso de suas atribuições legais, aprovou e o PREFEITO 

MUNICIPAL sanciona a seguinte lei: Art. 1º Todas as casas Lotéricas e 

Similares localizadas no Município de Castanhal ficam obrigadas a 

instruírem atendimento aos usuários através, de senhas com data e hora de 

chegada e, deverão também disponibilizar senhas para os usuários dos 

caixas de atendimento prioritário. Art. 2º Todas as Casas Lotéricas e 

Similares do Município de Castanhal - PA deverão manter, no setor de 

caixas, funcionários em número compatível com o fluxo de usuários, de 

modo a permitirem o atendimento em tempo razoável. Art. 3º Considera 

tempo razoável para os fins desta lei: I – até 15 (quinze) minutos em dias 

normais. II – até 30 (trinta) minutos em: a) véspera ou em dia 

imediatamente seguinte a feriados nacionais e municipais. b) data de 

vencimento de tributos. c) data de pagamentos de servidores públicos. d) 

data de pagamento de programas sociais. Parágrafo Único – Os períodos 

de que tratam os incisos I e II do serão delimitados pelas senhas emitidas 

para os usuários pelos equipamentos que deverão ser instalados nas Casas 

lotéricas e Similares. Art. 4º O tempo de atendimento a que se referem os 

incisos I e II do Art. 3º levará em consideração o suprimento normal de 

energia elétrica, de linha telefônica ou lógico-informática de transmissão 

de dados e outras condições essenciais à manutenção de serviços 

bancários ou lotéricos. Art. 5º Deverá ser exibido com perfeita 

visibilidade e próximo aos usuários as seguintes informações: I – o 

número desta lei; II – o tempo máximo de espera para o atendimento; III 

– o direito a senha numérico onde conste horário de entrada e de 

atendimento ou o horário de saída sem o atendimento segundo os prazos 

estabelecidos nesta Lei; IV – a indicação dos órgãos, do município e 

PROCON, com endereço e número de telefone, para os quais poderão 

dirigir reclamação consistente em violação desta Lei; V – a indicação do 

tempo de fechamento do turno de atendimento, ficando o estabelecimento 

obrigado a informar o término prematuramente da disposição de senhas 

para que não haja obrigação do atendimento após o horário indicado. § 1º 

A denúncia poderá ser apresentada pessoalmente ou por qualquer outro 

meio, devendo ser fundamentada com a descrição do fato de forma 

objetiva, apresentada ao órgão municipal designado pelo poder Executivo 

através de Decreto. § 2º Recebida à denúncia, competirá ao órgão 

municipal promover a instauração do processo administrativo para a 

devida apuração e imposição das penalidades cabíveis, respeitado o 

contraditório e ampla defesa. Art. 6º As infrações ao disposto nesta lei 

acarretarão ao estabelecimento as seguintes penalidades: I – multa de 1 

(hum) salário mínimo referente à data da infração, aplicável em dobro em 

caso de reincidência; II – suspensão temporária da atividade até a 

regularização da infração; III – cassação de licença do estabelecimento ou 

da atividade; Art. 7º As penalidades informadas no inciso I do Art. 6º são 

passiveis de descontos em 50 (cinquenta) % caso o estabelecimento tenha, 

em suas instalações, acesso a banheiros, bebedouros, cadeiras e ambiente 

climatizado. Art. 8º As Casas Lotéricas e similares referidas no Art. 1º 

deverão atender o disposto na presente lei, no prazo de 120 (cento e vinte) 

dias, a partir da publicação desta lei. Art. 9º As Casas Lotéricas e 

Similares que passarem a funcionar a partir da publicação da presente lei, 

deverão cumprir o disposto em seu conteúdo, a partir do início de suas 

atividades. Art. 10º Esta lei será regulamentada pelo poder executivo no 

prazo de 30 (trinta) dias, que estabelecerá o órgão municipal competente 

para fiscalização da presente lei e apreciação de eventuais infrações. Art. 

11º Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Palácio Maximino 

Porpino da Silva, aos 22 dias do mês de junho de 2017. Pedro Coelho da 

Mota Filho Prefeito Municipal 

 

 

 

 
PORTARIA Nº 021/2017-GCM, DE 14/06/17 
PORTARIA DO CURSO DE CAPACITAÇÃO. O COMANDANTE 

DA GUARDA CIVIL DE CASTANHAL O  Sr. RANILDO 

RODRIGUES DE FREITAS, no uso de suas atribuições legais que lhe 

conferem o artigo 120, inciso I, da lei orgânica do município, até    a    

emenda municipal 038 de 29 de setembro de 2011. Considerando, que o 

exercício das atribuições dos cargos da Guarda Municipal requer 

Formação especifica, com matriz curricular compatível com suas 

atividades (Artigo 11 da Lei Federal 13.022, de 08 de agosto de 2014); 

Resolve: Art. 1º - Realizar no período de 16 a 18 de Junho de 2017, o 

Curso de Operações Especiais Motorizadas – COPEM 2017/1 para os 

Guardas Civis de Castanhal, de acordo com a grade curricular do curso. 

Os nomes dos Guardas participantes estão no anexo I deste decreto. Art. 

2º - O curso será Coordenado pelo Chefe da Divisão de Ensino e 

Pesquisa-DEP, o GCM Armando José Gomes e Silva (Coordenador 

Geral) e pelo GCM João José Costa de Oliveira (Auxiliar 

Administrativo). Art. 3º - Esta portaria entra em vigor, com efeito 

retroativo a 14 de junho de 2017, revogadas as disposições em contrário. 

Art. 4º -  Publique-se e Cumpra-se. COMANDO DA GUARDA CIVIL 

DE CASTANHAL, ao quatorze dias do mês de junho do ano de dois mil 

e dezessetes. RANILDO RODRIGUES DE FREITAS Comandante da 

Guarda Civil de Castanhal 
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CURSO DE CONDUTOR DE MOTO PATRULHAMENTO – 1ª EDIÇÃO 06/17 

Nº Guardas Ident. Funcional CNH Cat. Validade 

01 Alexandre Farias de Novaes 9990607 00367274195 AE 21/10/19 

02 Antônio Gleison Saraiva da Costa 101729 06512122914 AB 01/07/20 

03 Adailson da Silva de Oliveira 97314 04744460519 AB 28/05/19 

04 Cleydson Roberto Ribeiro Ramos 9090356 05597533340 AB 02/03/22 

05 Darlei Lima de Moura  9990518 04617629974 AB 26/08/17 

06 Eudes Francinei Valente Gonçalves 561353 05386289248 AB 12/01/21 

07 Evandro da Silva Borges 59692 04185195769 AB 06/04/22 

08 Elizeu da Silva Brito 9982469 02079921607 AE 15/01/21 

09 Edmilson Sousa da Costa 53317 06061652007 AB 18/12/18 

10 Fabricio Lopes Marques 9090941 06136097345 AB 11/12/18 

11 José Bertoldo de Barros  62200 04509941209 AB 26/08/18 

12 Jefferson Plinio Hervey Cardoso 101745 03109221608 AD 07/03/18 

13 Jean Santiago da Silva  62723 04422412509 AB 29/04/19 

14 Nivaldo Juvino dos Santos 9990216 00150101002 AB 16/05/18 

15 Rodrigo Valente Cunha 9990488 05701738590 AB 28/08/17 

16 Raimundo Nonato de Paiva Carlos 67253 00492977863 AB 19/05/20 

17 Rogério dos Santos Martins 555037 71011480263 AB 16/07/19 

18 Renato Júnior Souza Silva 9990143 03796498305 AE 28/11/17 

19 Raimundo Silva do Nascimento  49727 05265169894 AB 04/11/21 

20 Raimundo Mailson Pereira Couto 568996 05681867898 AB 07/03/22 

21 Paulo Hugo da Costa Nascimento 9990160 06348182336 AB 16/12/19 

22 Uelinton Santos Souza 563382 05432125722 AB 29/12/21 

23 Kaio Ítalo Melo de Andrade  554960 05029486721 AB 12/09/21 

24 Wagner Wanzeller Evangelista 556726 05080526710 AB 08/07/21 

25 Wangles Leite Tavares 9990127 04131441800 AB 15/12/21 

PORTARIA Nº 023/17-GCM, DE 22/06/17. 
PORTARIA DE CURSO DE FORMAÇÃO. O COMANDANTE DA GUARDA CIVIL DE 
CASTANHAL O Sr. RANILDO RODRIGUES DE FREITAS, no uso de suas atribuições 
legais que lhe conferem o artigo120, inciso I, da lei orgânica do município, até a emenda 
municipal 038 de 29 de setembro de 2011. Considerando, que o exercício das atribuições 
dos cargos da Guarda Municipal requer Formação especifica, com matriz curricular 
compatível com suas atividades (Artigo 11 da Lei Federal 13.022, de 08 de agosto de 
2014);Resolve: Art. 1º - Realizar no período de 23 a 25 de Junho de 2017, o Curso de 
Operações Especiais Motorizadas – COPEM 2017/2 para os Guardas Civis de Castanhal, 
de acordo com a grade curricular do curso. Os nomes dos Guardas participantes estão no 
anexo I desta portaria. Art. 2º - O curso será Coordenado pelo Chefe da Divisão de Ensino 
e Pesquisa-DEP, o GCM Armando José Gomes e Silva (Coordenador Geral) e pelo GCM 
João José Costa de Oliveira (Auxiliar Administrativo). Art. 3º - Esta portaria entra em vigor, 
com efeito retroativo a 20 de junho de 2017, revogadas as disposições em contrário. Art. 4º 
- Publique-se e Cumpra-se. COMANDO DA GUARDA CIVIL DE CASTANHAL, ao vinte e 
dois dias do mês de junho do ano de dois mil e dezessetes. RANILDO RODRIGUES DE 
FREITAS, Comandante da Guarda Civil de Castanhal 

CURSO DE OPERAÇÕES ESPECIAIS MOTORIZADAS - 2ª EDIÇÃO 06/17 
Nº Guardas Funcional CNH Cat. Validade 

01 Arlen Carlos Castro dos Santos 9990429 04984597153 AB 08/09/2019 

02 Antônio Marcos da Silva 992992 02366795105 AB 04/09/2017 

03 Antônio Paulo Anjo Costa 83372 04140579120 AD 12/08/2019 

04 Antônia Maria R. de Souza 14982 05646635180 AB 01/10/2021 

05 Anderson Boaventura da Silva 101788 06856498587 A 02/06/2018 

06 Andrey Tupinambás M. de Aguiar 9990410 0491977948 AB 11/11/2018 

07 Bergson Fernando Lima Gloria 81370 03388408993 A 26/01/2020 

08 Cleilson do Socorro da Costa Silva 556750 04804908406 AB 04/09/2019 

09 Dannilo da Costa Garcia 557005 04638064590 AD 26/07/2018 

10 Edianerson Oliveira de Souza 566152 05569509952 A 12/11/2019 

11 Elias Fabiano de Carvalho Gomes 83500 03733543673 AB 26/01/2021 

12 Ivanilson Lima da Costa 97667 04652151801 AB 23/10/2018 

13 Joel da Costa Morais 993000 04758009812 AD 23/12/2018 

14 Joel Ferreira Silva 101680 03739377187 AB 16/09/2020 

15 José Erivaldo Gomes Kimura 556734 00165332715 AD 20/01/2022 

16 José Cezar de Oliveira Junior 68047 01143264110 AB 16/08/2021 

17 Joa Maciel da Silva 9990887 05143970663 AB 16/06/2020 

18 José Jarbian Galvão de Lima 9983678 05877836830 AB 11/11/2021 

19 José Ribamar de Lima 9990749 00136181526 AB 17/09/2018 

20 João Luiz Silva de Castro 98353 04917922064 AB 19/08/2018 

21 Lucinete Santos da Silva 563498 06264064781 AB 28/05/2019 

22 Luiz Alex Duarte Pereira 556807 05967392851 AB 05/02/2020 

23 Marcos Michel da Silva Brandao 9990801 95584439638 AB 01/12/2017 

24 Nilson Lima da Silva 47325 05663517056 AB 01/08/2017 

25 Renato Galvão Pinto  05567069944 AB 02/06/2021 

26 Silvio Cezar dos Santo Silva 9982159 06410996587 AB 29/09/2019 

27 Sandro Roberto Lima Correa 99902391 04943647198 AB 19/01/2020 

28 Samuel Piedade Barbosa 568970 06587044650 AB 07/08/2020 

29 Tarcizio Alves de Oliveira 98132 04315250418 AB 01/11/2017 

30 Wellington Oliveira Botelho 999089 03900957976 AB 07/11/2021 

 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPRIMENTO E LICITAÇÃO 

TERMO DE RECONHECIMENTO E RATIFICAÇÃO 
Por este termo, reconheço e ratifico o ato de Dispensa de Licitação, decorrente do 
processo n.º 053/2017, cujo objeto consiste na contratação de empresa especializada em 
serviço de locação, montagem, desmontagem e operação de palco, som, iluminação, 
barracas, tendas e banheiros químicos destinados a atender as demandas provenientes do 
Aniversário do bairro do Jaderlândia, deste Município de Castanhal/Pa, onde a contratada 
foi a empresa japa sound sonorização e iluminação profissional ltda, cujo valor contratual 
total é de R$ 14.850,00 (quatorze mil oitocentos e cinquenta mil reais), nos termos do art. 
24, inciso I da Lei nº 8.666/93 e conforme Parecer Jurídico constante deste processo. 
Castanhal (Pa), 18 de maio de 2017. PEDRO COELHO DA MOTA FILHO, Prefeito 
Municipal 

JUSTIFICATIVA DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 053/2017 
A Comissão Permanente de Licitação-CPL da Prefeitura Municipal de Castanhal, 
nomeada pela Portaria n.º 019/17 de 04/01/2017, com arrimo no que dispõe o 
Art. 24, Inciso I da Lei Federal n.º 8.666/93 de 21/06/93 – “para obras e serviços 
de engenharia de valor até 10% (dez por cento) do limite previsto na alínea a, do 
inciso I do artigo anterior, desde que não se refiram a parcelas de uma mesma 
obra ou serviço ou ainda para obras e serviços da mesma natureza e no mesmo 
local que possam ser realizadas conjunta e concomitantemente;”, assim como, a 
Constituição Federal de 1988, que dispõe sobre as obras, os serviços, compras e 
alienações devem ocorrer por meio de licitações; No caso em apreço, justifica-se 
a contratação por dispensa de licitação de empresa especializada em serviço de 
locação, montagem, desmontagem e operação de palco, som, iluminação, 
barracas, tendas e banheiros químicos destinados a atender as demandas 
provenientes do Aniversário do bairro do Jaderlândia, deste município de 
Castanhal-Pa. Em razão desses fatos e por se tratar de um serviço de urgência 
ao atendimento da situação a contratação se justifica. No caso em apreço, por se 
tratar de serviços nos quais requer um responsável técnico, que no caso será um 
engenheiro civil, devidamente registrado no conselho regional de engenharia, por 
se tratar de serviços de montagem e desmontagem de estrutura para o evento, o 
dispositivo autoriza a contratação desses serviços. Por esta razão esta 
assessoria visualiza a possibilidade jurídica à justificativa de dispensa de 
licitação, que deve transcorrer com todas as cautelas e observâncias ditadas 
pela Lei específica, a CPL manifesta-se pela possibilidade de contratação da 
Empresa japa sound sonorização e iluminação profissional ltda, portadora do 
CNPJ sob o n° 07.522.705/0001-18, por dispensa de licitação, obedecidos os 
critérios legais. Esta Comissão Permanente de Licitação, pelo exposto acima, 
encaminha os presentes autos à Procuradoria Jurídica deste Município, para que 
se manifeste sobre a presente dispensa, tudo em conformidade com as 
disposições legais. Castanhal/Pará, 18 de maio de 2017. Danielle Fonseca Silva, 
Presidente da C.P.L. Cleuma de Fatima Mendonça dos Santos, Secretário da 
C.P.L. Eli Martinho de Souza Santos, Membro da C.P.L. 

PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 053/2017 
CONTRATO Nº 329/2017 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
especializado DE locação, montagem, desmontagem, 
operação de palco, som, iluminação, barracas, tendas e 
banheiros químicos para aTENDER AS DEMANDAS 
PROVENIENTES DO ANIVERSÁRIO DO BAIRRO DO 
JADERLÂNDIA NESTE MUNICÍPIO QUE ENTRE SI 

CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL E 
A EMPRESA JAPA SOUND SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO 
PROFISSIONAL LTDA – EPP.  Pelo presente instrumento de 
contrato, de um lado a PREFEITURA MUNICIPAL DE 
CASTANHAL, inscrita no CNPJ sob n° 05.121.991/0001-84, 
com endereço à Av. Barão do Rio Branco, 2232, Bairro: 
Centro, no Município de Castanhal – Pará, CEP: 68743-050, 
neste ato representada pelo Prefeito Municipal PEDRO 
COELHO DA MOTA FILHO, brasileiro, casado, portador da 
carteira de identidade RG nº. 3217611-SSP/PA, inscrito no 
cadastro de pessoas físicas – CPF sob o nº. 057.959.822-53, 
residente e domiciliado na Rodovia BR 316, KM 60, 
Titanlandia, Castanhal/PA, a seguir denominada 
CONTRATANTE, e de outro lado a empresa JAPA SOUND 
SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PROFISSIONAL LTDA - 
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EPP, com sede estabelecida à Avenida Presidente Vargas, 
6400 Ianetama - Castanhal - Pará, inscrita no CNPJ sob o 
nº 07.522.705/0001-18, representada por seu sócio João 
Hissashi Ohaze, brasileiro, solteiro, empresário, portador da 
RG n.º 2584728 PC/PA e CPF n.º 443.084.772-04, residente 
e domiciliado à Rua Dom Pedro II, 103, bairro: Estrela, 
Castanhal-PA, a seguir denominada CONTRATADA, têm 
entre si justo e acertado, com fundamento legal 
consubstanciado na Lei Federal 8.666/93, e demais normas 
regulamentares, a contratação nos termos e cláusulas 
abaixo descritas.  TÍTULO I – DO OBJETO CONTRATUAL 
CLÁUSULA PRIMEIRA: O objeto compreende a contratação, 
por meio de processo de dispensa de pessoa jurídica 
especializada na prestação de serviços de locação, 
montagem, desmontagem, operação de palco, som, 
iluminação, barracas, tendas e banheiros químicos para 
atender as demandas provenientes do aniversário do bairro 
do Jaderlândia, destinados a Fundação Cultural de 
Castanhal – PA. TÍTULO II – DA VIGÊNCIA. CLÁUSULA 

SEGUNDA: O prazo de vigência do contrato será de 02 (dois) 
dias, sendo 19 e 20/05/2017, sem prorrogação de período.  

TÍTULO III – DO VALOR. CLÁUSULA TERCEIRA: Dá-se a 
este contrato o valor global de R$ 14.850,00 (quatorze mil 
oitocentos e cinquenta mil reais).  

Entidade Custo Anual 

Sub-Prefeitura do Jaderlândia 14.850,00 

TOTAL 14.850,00 

TÍTULO IV – DO PAGAMENTO. CLÁUSULA QUARTA: Para 

efeito de pagamento, a contratada encaminhará ao órgão 
requisitante respectiva nota fiscal/fatura, com o vencimento 
em até 10 dias subsequente ao serviço trabalhado. 
CLÁUSULA QUINTA O prazo de pagamento será em até 10 
dias após o serviço prestado pela CONTRATADA com a 
apresentação do respectivo documento fiscal de cobrança 
(nota fiscal/fatura de fornecimento), referente ao serviço do 
contrato. Os pagamentos serão efetuados mensalmente, 
mediante depósito na conta bancária indicada pela 
Contratada, em moeda corrente nacional. Parágrafo 
Primeiro: As notas fiscais/faturas que apresentarem 
incorreções serão devolvidas à contratada para as devidas 
correções. Nesse caso, o prazo de que trata o contrato deste 
item começará a fluir a partir da data de apresentação da 
nota fiscal/fatura, sem incorreções.  Parágrafo Segundo: A 
descriminação do valor do produto deverá ser reproduzida 
na nota fiscal/fatura apresentada para efeito de pagamento. 
Parágrafo Terceiro: O pagamento do serviço fornecido será 
efetuado pela Secretaria Municipal de Finanças deste 
Município de Castanhal - PA, mediante a apresentação pela 
CONTRATADA de prova da situação regular perante a 
Receita Federal, Estadual e Municipal, bem como o FGTS e 
CNDT. Parágrafo Quarto: A Contratante fica autorizada a 
reter o pagamento referente ao serviço fornecido até que a 
Contratada apresente os comprovantes de pagamento do 
FGTS e INSS referente aos empregados e empregador, 
incidentes sobre o mês anterior. Parágrafo Quinto: A recusa 

da Contratada em recolher os encargos acima citados 

autoriza a rescisão unilateral do Contrato, bem como 
retenção dos valores devidos a título de encargos e impostos 
e a Contratada não terá direito a qualquer tipo de 
indenização, ficando ainda sujeita às penalidades previstas 
na Lei n.º 8.666/93. TÍTULO V – DA DOTAÇÃO 
ORÇAMENTÁRIA. CLÁUSULA SEXTA: As despesas oriundas 
deste contrato correrão à conta dos recursos orçamentários 
consignados ao Contratante: 17.01 – Sub-Prefeitura do 
Jaderlândia. 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros 
Pessoa Jurídica. TÍTULO VI – DA FORMA DE 
FORNECIMENTO DO SERVIÇO. CLÁUSULA SÉTIMA: O 
objeto deste instrumento será executado pela CONTRATADA 
de acordo com seus próprios métodos e padrões, baseados 
em práticas profissionais corretas e atendidos, sempre e 
previamente, todos os requisitos e especificações técnicas 

fornecidos pela CONTRATANTE, observando a 
CONTRATADA as melhores normas aplicáveis e, ainda, a 
observação, sempre que possível, das normas, 
regulamentos, diretrizes e proposições de planos de 
qualidade das atividades envolvidas da concretização do 
objeto contratual. CLÁUSULA OITAVA: A CONTRATADA 
manter-se-á à disposição da CONTRATANTE, durante todo o 
tempo necessário à execução deste instrumento. CLÁUSULA 
NONA: Caso o serviço não esteja sendo executado de acordo 
com as especificações previstas neste Contrato, a 
CONTRATADA será notificada por escrito, devendo saná-los 
em prazos razoáveis a serem fixados pela Administração 
Pública, sem qualquer ônus para o CONTRATANTE, 
podendo ficar sujeita às sanções previstas neste contrato 
caso não seja sanada a irregularidade. CLÁUSULA DÉCIMA: 
Compete à CONTRATADA: a) executar fielmente o serviço de 
acordo com as cláusulas e condições deste Contrato, e em 
rigorosa observância às normas e procedimentos técnicos, 
bem como de conformidade com a legislação geral e 

especifica vigente; e tudo mais que necessário for à perfeita 
execução do fornecimento do serviço ainda que não 

expressamente mencionados. b) aceitar, nas mesmas 
condições contratuais, acréscimos ou supressões nos limites 
estabelecidos no artigo 65, § 1º da Lei nº 8.666/93. c) arcar 
com todas as despesas de seu pessoal; respondendo pelos 
encargos fiscais, tributários, trabalhistas, previdenciários e 
securitários, resultante da execução do presente Contrato, 
inclusive instalações e quaisquer insumos e meios utilizados 
para a execução do serviço, bem assim os custos de 
seguros, além dos tributos incidentes ou decorrentes do 
contrato. d) permitir à CONTRATANTE o permanente 
acompanhamento da execução do presente contrato, sob 
pena de rescisão contratual. TÍTULO VII – DA 
RESPONSABILIDADE FISCAL, PREVIDENCIÁRIA E 
TRABALHISTA DA CONTRATADA. CLÁUSULA DÉCIMA 
PRIMEIRA: A CONTRATADA será totalmente responsável por 
todos os encargos e obrigações de natureza trabalhista, 
previdenciária, acidentária, tributária, administrativa e civil, 
decorrente da execução dos serviços, objeto desta licitação, 
inclusive nos casos de rescisão contratual, trabalhistas e 
ações judiciais dele decorrentes. A contratada compromete-
se a realizar com zelo e o cuidado necessário, 
responsabilizando-se por defeitos resultantes deste serviço. 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: A relação das partes é de 
independência contratual, não havendo vínculo 
empregatício entre as mesmas, não se responsabilizando a 

CONTRATANTE por quaisquer atos praticados pela 
CONTRATADA. TÍTULO VIII – DA FISCALIZAÇÃO E DO 
ACOMPANHAMENTO. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: A 
CONTRATANTE no desempenho das atividades de 
fiscalização e acompanhamento da execução deste Contrato 
deverá: a) a qualquer tempo e a seu critério, acompanhar a 
prestação dos serviços. b) fiscalizar a execução objeto deste 
contrato através de representantes especialmente 
designados para esse fim. c) quando necessário e 
conveniente, dar pleno acesso aos trabalhos em andamento, 
de modo a assegurar a fiel observância de seus aspectos 

técnico-funcionais. O acompanhamento não retira, nem 
atenua as responsabilidades técnicas e os encargos próprios 
da CONTRATADA. d) a contratada é obrigada a corrigir, 
remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em 
parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, 
defeitos ou incorreções resultantes do fornecimento. e) 
Promover através de seu representante o acompanhamento 
e fiscalizar, sustar, recusar, mandar desfazer ou refazer 
qualquer serviço que não esteja de acordo com a técnica 
atual, normas ou especificações que atentem ao objeto 
contratado, ficando certo que, em nenhuma hipótese, a falta 
de fiscalização do CONTRATANTE eximirá a CONTRATADA 
de suas responsabilidades provenientes do contrato, e para 
tal determina como fiscal do contrato o coordenador de 
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recursos humanos: Edwin Luiz Picanço Palheta. TÍTULO IX 
– DA RESCISÃO CONTRATUAL. CLÁUSULA DÉCIMA 
SEXTA: A inexecução total ou parcial deste contrato enseja 
a sua rescisão administrativa, nos termos dos artigos 78 a 
80, da Lei Federal nº 8.666/93. Parágrafo Primeiro Os casos 
de rescisão contratual serão formalmente motivados nos 
autos do processo administrativo próprio, assegurado o 
contraditório e a ampla defesa. Parágrafo Segundo A 
rescisão deste contrato poderá ser: I - Por ato unilateral e 
escrito do CONTRATANTE, nos casos enumerados nos 
incisos I a XII, XVII e XVIII do artigo 78 da Lei mencionada, 
notificando-se a CONTRATADA com a antecedência mínima 
de 05 (cinco) dias corridos; II - Amigável, por acordo entre as 
partes, desde que haja conveniência para o CONTRATANTE, 
nos casos dos incisos XIII a XVI do artigo 78 da Lei Federal 
nº 8.666/93, atualizada; III - Judicial, nos termos da 
legislação vigente sobre a matéria. Parágrafo Terceiro A 
rescisão unilateral ou amigável será precedida de 
autorização escrita e fundamentada da autoridade máxima 

do CONTRATANTE. Parágrafo Quarto A declaração de 
rescisão deste contrato, independentemente da prévia 

notificação judicial ou extrajudicial, operará seus efeitos a 
partir da publicação do extrato no Diário Oficial do 
Município de Castanhal. Parágrafo Quinto Em caso de 
rescisão contratual por iniciativa do Contratante, e desde 
que o Contratado não tenha concorrido para a rescisão, a 
Contratante obriga-se a restituir o valor pago pelo 
Contratado, proporcionalmente ao prazo restante para o 
término do contrato, corrigido pelo IPCA do IBGE, ou outro 
índice que venha a substituí-lo, e sem prejuízo aos 
dispositivos legais previstos na Lei n°8.666/93. Parágrafo 
Sexto O valor da restituição prevista no parágrafo anterior 
será efetuado no prazo máximo de 30 (trinta) dias contados 
da data de publicação do termo de rescisão. Parágrafo 
Sétimo Obriga-se a CONTRATADA, se der causa à rescisão, 
a responder judicialmente pelas perdas e danos decorrentes 
de seu ato. TÍTULO X – DAS PENALIDADES. CLÁUSULA 
DÉCIMA SÉTIMA: Pela inexecução total ou parcial da 
prestação dos serviços objeto do Contrato, a Administração 
poderá, sem prejuízo do disposto nos artigos 86 e 87 da Lei 
8.666/93, garantida a prévia defesa, aplicar à 
CONTRATADA as seguintes sanções, após regular processo 
administrativo: Advertência; Multa, sendo: de 2% (dois por 
cento) sobre o valor total a ser pago à Prefeitura Municipal 
de Castanhal, em caso de atraso do pagamento do valor 
ofertado na licitação; de 5% (cinco por cento) sobre o valor 

ofertado, pela não assinatura do contrato;    de 1% (um por 
cento) sobre o valor do CONTRATO, no caso de atraso 
superior a trinta dias na execução dos serviços; Suspensão 
temporária de participação e impedimento de contratar com 
a Administração por prazo não superior a cinco anos; 1.4. 
Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a 
Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos 
determinantes da punição prevista no item anterior, ou até 
que seja promovida a reabilitação perante a própria 
autoridade que publicou a penalidade, que será concedida 
sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos 

prejuízos resultantes, e depois de decorrido o prazo da 
sanção aplicada. CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA: O 
descumprimento, pela empresa, dos prazos para 
pagamentos implicará sua responsabilidade pelo pagamento 
de eventuais custos e encargos financeiros imputados à 
Prefeitura Municipal de Castanhal, administrativa ou 
judicialmente, inclusive por órgãos de controle e 
fiscalização, além de multa de 0,1% (um décimo por cento) 
ao dia, limitada a 1,0% (um por cento), sobre o valor dos 
salários devidos e não creditados. CLÁUSULA DECIMA 
NONA: Se a CONTRATADA der causa à inexecução total do 
contrato, entendendo como tal, dentre outras, as hipóteses 
de rescisão contratual, deverá pagar à Prefeitura Municipal 
de Castanhal a multa de valor equivalente a 10% (dez por 

cento) do total contratado. Parágrafo Primeiro As multas não 
têm caráter compensatório e o seu pagamento não eximirá a 
instituição financeira da responsabilidade por perdas e 
danos decorrentes das infrações cometidas. Parágrafo 
Segundo Nenhuma sanção será aplicada sem o devido 
processo administrativo, que prevê defesa prévia do 
interessado e recurso nos prazos definidos em lei, sendo-lhe 
franqueada vista ao processo. TÍTULO XI - DISPOSIÇÕES 
GERAIS. CLÁUSULA VIGÉSIMA: Todos os aditivos e 
alterações a este instrumento deverão ser mutuamente 
acordados, por escrito e assinados pelos representantes 
legais devidamente nomeados ou eleitos. CLÁUSULA 
VIGÉSIMA PRIMEIRA: A CONTRATADA fica obrigada a 
aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos 
ou supressões que se fizerem na prestação dos serviços, até 
25% (vinte cinco por cento), de acordo com o que preceitua o 
artigo 65, parágrafo 1º, da Lei Federal nº 8.666/93, com as 
alterações introduzidas pelas Leis nº 8.883/94 e nº 
9.648/98. CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: A abstenção 

pelas partes contratantes de qualquer direito ou faculdade 
que lhe assistam pelo presente instrumento, não implicará 

novação ou renúncia dos direitos ou faculdades nele 
previstos, que poderão ser exercidos a qualquer momento. 
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA: Todas as decisões 
resultantes de reuniões realizadas entre a CONTRATANTE e 
a CONTRATADA deverão ser reduzidas a termo expresso 
(ata, ofício, correspondência, fac-símile, e-mail etc.). TÍTULO 
XII – DO FORO. CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA: As partes, 
de comum acordo, para dirimir quaisquer controvérsias 
oriundas deste instrumento, elegem o Foro da Comarca de 
Castanhal, Estado do Pará, com renúncia expressa a 
qualquer outro por mais privilegiado que seja. E, por 
acharem justas e acordadas, as partes assinam, perante as 
testemunhas abaixo, o presente contrato em 02 (duas) vias 
de igual teor e validade, para que produza os efeitos legais. 
Castanhal/PA, 18 de maio de 2017.  CONTRATANTE: 
Prefeitura Municipal de Castanhal, Pedro Coelho da Mota 
Filho, Prefeito Municipal de Castanhal. CONTRATADA: Japa 
Sound Sonorização e Iluminação Profissional – EPP, João 
Hissashi Ohaze,  Representante Legal.  TESTEMUNHAS: 
1ª_________  Nome:  CPF:           2ª__________ Nome:  CPF: 

 

 

DECRETO Nº 083/17, DE 20/06/17. 
“REGULAMENTA OS PROCEDIMENTOS NO USO DE 
ANÚNCIOS E CARTAZES DE PUBLICIDADE DE 
PROPAGANDA AO AR LIVRE, E, REVOGA O DECRETO Nº 
027/15, DE 19 DE MAIO DE 2015 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 inciso b, alínea XXIV, do artigo 7º da Lei Orgânica do 

Município que dispõe sobre afixação de cartazes, letreiros, 
anúncios, faixas, emblemas e utilização de alto-falantes 
para fins de publicidade e propaganda. CONSIDERANDO a 
necessidade de, organizar, controlar, orientar e fiscalizar o 
caráter dos meios de publicidade de propaganda ao ar livre 
neste município de Castanhal. CONSIDERANDO que o 
impacto ambiental dos meios de publicidade requer o 
estabelecimento de procedimentos para o seu ordenamento 
no Município. DECRETA: CAPÍTULO I. DAS DISPOSIÇÕES 
GERAIS. Art. 1º A organização, o controle a fiscalização dos 
meios de publicidade propaganda obedecerão ao disposto 
neste Decreto. Seção I. Dos Objetivos. Art. 2º O 
ordenamento da veiculação de propaganda ao ar livre no 
Município de Castanhal visa à melhoria da qualidade de 
vida da população, com os seguintes objetivos: I – organizar, 
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controlar, orientar e fiscalizar o uso de propaganda ao ar 
livre de qualquer natureza, respeitando o interesse coletivo, 
as necessidades de conforto ambiental, o interesse 
urbanístico e as prerrogativas individuais; II – garantir a 
segurança das edificações e a integridade física e mental da 
população; III – garantir as condições de segurança, fluidez 
e conforto no deslocamento de veículos e pedestres; IV– 
garantir a proteção dos elementos significativos do 
patrimônio histórico, artístico, cultural e paisagístico do 
Município de Castanhal. Parágrafo Único. São considerados 
elementos significativos da paisagem do Município de 
Castanhal, principalmente, a Avenida Barão do Rio Branco, 
o complexo das Praças: da Bíblia (Praça do Cristo), Inácio 
Khoury Gabriel (Praça do Estrela), o entorno do estádio 
municipal Maximino Porpino Filho (Modelão), a Vila 
centenária do Apeú, os maciços vegetais expressivos, os 
parques, praças e seus entornos, as áreas funcionais de 
interesse cultural, esportivo e paisagístico, os monumentos 
públicos, as obras de arte, os prédios de interesse público 

sociocultural ou de adequação volumétrica, os prédios 
tombados, bem como seus entornos e os espaços territoriais 

especialmente protegidos pelo Plano Diretor do Município e 
demais leis que disponham sobre a preservação, 
organização e proteção do patrimônio histórico, artístico, 
ambiental, cultural e urbano.  Seção II. Dos Conceitos 
Normativos. Art. 3º Para os efeitos deste Decreto 
classificam-se como equipamentos de publicidade e ao ar 
livre todos os elementos destinados aos anúncios móveis ou 
afixados nos logradouros públicos ou visíveis deste. § 1º 
Qualquer inscrição de propaganda de comércio, de serviço 
ou de indústria em toldos, marquises, muros e paredes em 
geral será considerada, para os efeitos de licenciamento, 
como publicidade ao ar livre. § 2º Os relógios e termômetros 
instalados na cidade, quando dotados de anúncios de 
terceiros, classificar-se-ão como equipamentos publicitários 
sujeitos também às regras para afixação de equipamentos 
urbanos em calçadas. § 3º Excluem-se do disposto no caput 
as placas não luminosas com até vinte centímetros 
quadrados, fixadas nas paredes externas dos imóveis, desde 
que destinadas à identificação, limitadas a apenas uma 
unidade, e as placas e letreiros de identificação de lojas 
paralelos à fachada da edificação, que ocupem até trinta por 
cento da mesma. Art. 4º Ficam estabelecidas as seguintes 
definições: I – área do equipamento de divulgação: é a soma 

das áreas de todas as superfícies de exposição de anúncios 
presentes no veículo de divulgação, podendo estar 
distribuídas em uma ou mais faces; II – altura da edificação: 
é a distância vertical medida da soleira até o ponto mais alto da 
cobertura da edificação, exceto os volumes necessários como 
caixa-d'água ou casa de máquinas, desde que afastadas, no 
mínimo, três metros dos limites da edificação; III – outdoor: 
equipamento publicitário composto por painel rígido para 
fixação de cartazes substituíveis, dotado ou não de iluminação 
própria, localizado no interior do imóvel, destinado à veiculação 
de anúncios e serviços. IV – painel luminoso (backlight) ou 
iluminado (frontlight), painel multifacetado (triedro) e similares: 
equipamentos publicitários compostos por painéis, geralmente 

confeccionados em vinil impresso, montados em estruturas 
metálicas, com iluminação embutida (backlight) ou direcional 
(frontlight), podendo ter mensagens estáticas ou com 
movimento (triedro), fixados em coluna própria, localizado no 
interior do imóvel, destinado a veiculação de anúncios; V – 
painel eletrônico: equipamento publicitário composto por 
expositor eletrônico, montado em estrutura metálica, 
apresentando mensagens em movimento, localizado no 
interior do imóvel, destinado a veiculação de anúncios; VI – 
letreiro ou placa: equipamento publicitário confeccionado 
em materiais diversos, dotado ou não de iluminação própria, 
fixado em fachadas ou colocado sobre estrutura própria, no 
interior do imóvel, identificando sua atividade; VII – placa 
sinalizadora: equipamento publicitário confeccionado em chapa 

metálica, fixado em logradouro público através de suporte 
metálico, destinado à sinalização turística, educativa ou 
indicação de localização de equipamentos especiais e de 
logradouros públicos (placas que identificam as ruas), 
admitindo a aposição de placa publicitária nos termos de 
permissão da Prefeitura Municipal de Castanhal; VIII – placa 
sinalizadora tipo totem: equipamento publicitário 
confeccionado em chapa metálica, com base em concreto 
armado, fixado no passeio público, destinado à indicação de 
logradouros públicos, admitindo espaço publicitário, 
podendo ser utilizado somente quando se tratar de projetos 
especiais, de uso coletivo, nos termos de permissão da 
Prefeitura Municipal de Castanhal; IX – pintura publicitária: 
anúncio aplicado diretamente sobre muros, paredes, 
fachadas, toldos de edificações e na superfície externa das 
bancas de revista; X – inflável: equipamento publicitário 
confeccionado em material sintético, inflável, localizado em 
imóvel particular, para a divulgação de eventos; XI – faixa: 
equipamento publicitário confeccionado em tira horizontal de 

tecido ou material flexível, fixado nas laterais, no interior do 
imóvel ou em logradouro público, destinado à veiculação de 

eventos;  XII – banner: equipamento publicitário confeccionado 
em tira vertical de tecido ou material flexível, fixado na 
extremidade superior, no interior do imóvel ou em logradouro 
público, destinado à veiculação de eventos; XIII – totem: 
equipamento publicitário confeccionado em materiais diversos, 
com ou sem iluminação, fixado diretamente ao solo ou sobre 
base própria, no interior do imóvel, identificando sua atividade; 
XIV – empena: equipamento publicitário confeccionado em 
material flexível, apoiado em estrutura metálica, com 
iluminação própria, fixado na empena cega de edifícios e 
destinado à veiculação de anúncios; XV – relógio e termômetro: 
equipamento publicitário composto de painel luminoso, com 
duas faces, em geral montado sobre suporte metálico, no 
logradouro público, com função de informar o horário e 
alternadamente a temperatura do local, além de anunciar 
produtos e serviços; XVI– busdoor: equipamento publicitário 
instalado geralmente em vinil fixado nos ônibus; XVII – topo: 
equipamento publicitário confeccionado em material flexível, 
apoiado em estrutura metálica, com ou sem iluminação e 
fixado no topo das edificações; §1º Classifica-se como 
aterramento o dispositivo técnico com propriedades de 
escoamento das descargas elétricas de provável circulação 
em superfície de massa metálica. §2º Manter observância 
das Normas Regulamentadoras (NR) SSST/MTB “NR-10 em 
10.1.2: Nas instalações e serviços em eletricidade, devem ser 

observada no projeto, execução, operação, manutenção, 
reforma e ampliação, as normas técnicas oficiais 
estabelecidas pelos órgãos competentes e, na falta destas, as 
normas internacionais vigentes”. § 3º Deverá ser preservada a 
observância da Lei n. 8.078/90 – Código de Defesa do 
Consumidor (CDC), especialmente, o disposto no art. 39, inciso 
VIII, que estabelece: “É vedado ao fornecedor de produtos ou 
serviços, colocar no mercado de consumo qualquer produto ou 
serviço em desacordo com as normas expedidas pelos órgãos 
oficiais competentes ou, se normas específicas não existirem, 
pela Associação Brasileira de Normas Técnicas ou outra 

entidade.” § 4º Os equipamentos de publicidade que não 
tenham sido regulamentados por este Decreto ficarão sujeitos à 
análise específica dos órgãos competentes para sua instalação. 
§ 5° Os equipamentos publicitários compostos de estrutura 
metálica, com ou sem iluminação própria, afixados sobre as 
calçadas ou no interior de residências, obrigatoriamente 
deverão dispor de aterramento, com a finalidade de eliminar 
descargas elétricas, obedecendo às normas da Associação 
Brasileira de Normas Técnicas – ABNT. Seção III. Das 
Normas de Procedimentos. Art. 5º Os equipamentos de 
publicidade dos tipos outdoor, painel eletrônico, totem ou 
similares não poderão ocupar vias e logradouros públicos 
nem se projetar sobre os mesmos. Parágrafo único. Os 
equipamentos a que se refere o caput deste artigo, se não 
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estiverem veiculando publicidade, com contrato em vigor, 
deverão ser retirados ou mantidos com mensagens de cunho 
educativo nos termos apresentados pela regulamentação 
desta Lei, no prazo de 72h (setenta e duas horas), da 
vigência do contrato de veiculação ou da notificação pelo 
órgão municipal competente. Art. 6º O equipamento do tipo 
outdoor deverá ter dimensões máximas de nove metros de 
largura por três metros de altura, inclusa a moldura, com 
altura mínima do solo à base do painel igual a dois metros e 
meio, e altura máxima do solo à extremidade superior do 
painel de dez metros. § 1º Quando o outdoor for instalado 
em fachadas de edificações, é permitida a projeção máxima 
de trinta centímetros sem afixação no solo público. § 2º 
Deverá ser respeitado o distanciamento mínimo de um 
metro entre um e outro outdoor, admitindo-se conjuntos de 
até cinco unidades, respeitando o distanciamento mínimo de 
cento e vinte metros lineares entre os diversos conjuntos. § 
3º Nas ruas com largura inferior a vinte e dois metros não é 
permitida a afixação de outdoors confrontantes. § 4º O 

equipamento publicitário caracterizado como outdoor deverá 
ser instalado de forma que as superfícies se configurem 

num mesmo plano, proibidas as superfícies curvas ou 
irregulares. § 5º A instalação do equipamento deve observar 
as normas da ABNT para as redes primária e secundária de 
energia elétrica mantendo uma distância mínima de 03 
(três) metros em raio. Art. 7º O equipamento de publicidade 
do tipo painel luminoso (backlight) ou iluminado (frontlight), 
painel eletrônico, painel multifacetado (triedro) e similares 
terão área máxima de 40 (quarenta) metros quadrados. § 1º 
É admitida a projeção dos equipamentos sobre o passeio, 
observado o seguinte: I – a projeção não poderá ultrapassar 
dois metros do alinhamento, respeitado o limite da calçada; 
II – altura mínima do solo à base inferior do equipamento igual a 
08 (oito) metros; III – altura máxima do solo ao topo do painel 
de vinte metros, salvo em áreas com legislação específica; IV 
– a instalação do equipamento deve observar as normas da 
ABNT para as redes primária e secundária de energia 
elétrica mantendo uma distância mínima de 03 (três) metros 
em raio. § 2º O distanciamento entre os equipamentos será 
de no mínimo 100 (cem) metros de raio, não podendo ser 
localizados a menos de 15 (quinze) metros das esquinas. § 
3º Será admitida a fixação de até 02 (dois) painéis sobre a 
mesma base de sustentação. Art. 8º O equipamento de 
publicidade do tipo letreiro ou placa deverá ter área máxima 
de exposição com 02 (dois) metros quadrados, não podendo 
ter qualquer apoio sobre o espaço público. Parágrafo único. 

É admitida a projeção do equipamento sobre o passeio. I – a 
projeção não pode ultrapassar um metro e cinquenta 
centímetros do alinhamento; II – a projeção deve estar 
afastada do meio fio em no mínimo cinquenta centímetros; 
III – a altura mínima do solo à base inferior do equipamento 
é de dois metros e meio; IV – a instalação do equipamento 
deve observar as normas da ABNT para as redes primária e 
secundária de energia elétrica. Art. 9º O equipamento de 
publicidade do tipo placa sinalizadora somente poderá ser 
instalado no passeio público obedecendo aos seguintes 
critérios: I – aprovação pelo órgão municipal competente; II – 

não poderá gerar interferência no tráfego, seja ele de veículos ou 
pedestres; III – localizar-se nas esquinas dos passeios, 
quando utilizadas especificamente para indicação de 
logradouros públicos; IV – localizar-se na faixa do passeio 
mais próxima ao meio-fio, guardando afastamento da linha 
extrema deste de cinquenta centímetros; V – preservar a 
faixa destinada preferencialmente ao deslocamento do 
pedestre e dos portadores de deficiência ou mobilidade 
reduzida. Art. 10. O uso de faixas, banners e infláveis será 
autorizado para anúncios institucionais sem fins lucrativos, 
incluindo as associações civis, as associações comunitárias, 
sindicais, categorias profissionais e estudantis, em locais 
previamente determinados pelo órgão competente, e, em 
caráter transitório, a fim de divulgar a realização de eventos 

ou atividades peculiares, no âmbito de sua atuação. § 1º Os 
responsáveis pelas faixas, banners e infláveis poderão 
colocá-los no período máximo de 05 (cinco) dias antes e 
retirá-los até no máximo 48h (quarenta e oito horas) depois 
do evento ao qual se destina. § 2º Durante o período de 
exposição, as faixas, banners e infláveis deverão ser 
mantidos em perfeitas condições de fixação e conservação, 
sendo expressamente vedada a fixação em árvores e postes 
de distribuição de energia elétrica e sinalização urbana, bem 
como nos elementos significativos da paisagem de 
Castanhal, definidos no parágrafo único do art. 1º deste 
Decreto. § 3º O equipamento publicitário do tipo inflável, 
quando em forma de balão ou similares, deverá ser fixado 
através de tirantes à edificação ou ao solo, observadas as 
normas da ABNT para as redes primária e secundária de 
energia elétrica. § 4º O equipamento publicitário do tipo 
inflável poderá ser liberado para outros fins diferentes dos 
descritos no caput deste artigo, dependendo de parecer 

técnico dos órgãos competentes e observados os critérios 
deste Decreto. § 5º Será permitido o uso de banners para 
outros fins, diferentes dos descritos no caput deste artigo, 

nas seguintes condições: I – para anúncio de venda ou 
aluguel de imóveis afixados na fachada ou no interior do 
imóvel; II – para divulgação de promoções de lojas, quando 
localizados no interior do imóvel. Art. 11. O equipamento 
publicitário do tipo totem deverá ter área máxima de oito 
metros quadrados, somadas todas as faces de exposição. 
Art. 12. O equipamento publicitário do tipo empena deverá 
respeitar o distanciamento mínimo de quinhentos metros de 
raio de outro equipamento do mesmo tipo já existente. Art. 
13. O equipamento publicitário do tipo relógio e termômetro 
deverá ter a área total do painel não excedente, em cada face, a 
duzentos e quarenta centímetros quadrados, dos quais cento e 
noventa centímetros quadrados destinados à propaganda. § 1º 
A superfície das caixas dos relógios não poderá ser inferior a 
um metro quadrado em cada face. § 2º O equipamento 
publicitário do tipo relógio e termômetro deverá respeitar os 
seguintes critérios para sua instalação: I – a largura máxima 
do equipamento não poderá exceder a um metro e vinte 
centímetros e altura máxima de dois metros; II – A borda 
inferior do painel deverá ficar entre dois metros e cinquenta 
centímetros e dois metros e oitenta centímetros de altura em 

relação ao piso. A borda superior deverá ficar na altura 
máxima de cinco metros; III – a ligação à rede elétrica deverá, 
obrigatoriamente, ser subterrânea; IV – só poderá ser fixado 
em praças e em vias com canteiro central de largura igual 
ou superior a três metros; V – quando localizado em praças, 
sua fixação deverá estar fora do passeio, no canteiro lateral 
a este, mantendo uma distância de vinte centímetros em 
relação ao mesmo; VI – deverão ser respeitados os seguintes 
distanciamentos, tendo como referência o eixo da coluna de 
sustentação: a) cem metros de raio entre este elemento e 
outro equipamento publicitário, salvo os indicadores de 
logradouros públicos; b) seiscentos metros de raio entre dois 
equipamentos do mesmo tipo; c) cinco metros de raio entre 
este equipamento e os equipamentos urbanos de orientação 
e sinalização; d) quinze metros de outro elemento de grande 

porte (quiosques e cabinas); e) cinco metros do eixo de gola de 
árvores. CAPÍTULO II. DO LICENCIAMENTO. Art. 14. 
Nenhum equipamento publicitário poderá ser instalado, 
exposto ao público ou mudado de local sem prévia autorização 
da Secretaria Municipal de Infraestrutura. Parágrafo único. 
Estão excluídos do disposto no caput deste artigo os 
equipamentos do tipo banner e faixa, quando utilizados 
apenas para divulgação de venda e aluguel de imóveis. Art. 
15. Os pedidos de licença para publicidade ao ar livre serão 
previamente submetidos à aprovação da Secretaria 

Municipal de Infraestrutura e instruídos com os seguintes 
documentos: I – requerimento do interessado, com 
comprovante de pagamento da taxa de intenção de 
propaganda ao ar livre; II – cópia do contrato social e suas 
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alterações, da empresa exploradora do equipamento; III- 
cópia do alvará da empresa requerente; IV-projeto do 
equipamento a ser instalado, com indicação do tipo de 
suporte e especificação dos tipos de materiais e cores a 
serem utilizados; V – croquis de localização, com indicação 
exata do local e informações que possibilitem a análise do 
pedido; VI – informações sobre o sistema de iluminação, 
quando houver; VII – cópia paga do DAM (Documento de 
Arrecadação Municipal) referente à Taxa de Autorização de 
Propaganda ao Ar Livre – TAPAL, para localização – em 
nome da empresa proprietária do equipamento; VIII – 
comprovante de regularidade fiscal da empresa no exercício 
e Certidão Negativa de Débito – CND inscrito na dívida ativa 
do Município. § 1º. O inciso VI não se aplicam aos 
equipamentos tipo outdoor. § 2º. No caso de licenciamento 
de equipamentos a Secretaria Municipal de Infraestrutura, 
terá o prazo de quinze dias úteis para analisar o 
requerimento. § 3º Em imóvel de propriedade privada será 
preciso a autorização concedida pelo proprietário. § 4º. A 

Instalação de engenhos publicitários e outros meios em 
imóvel público dependerão de licitação ou autorização, de 

acordo com a legislação pertinente. a) Para os engenhos e 
outros meios já autorizados em área pública, em data 
anterior à publicação deste Decreto sobre as normas 
estabelecidas no parágrafo anterior serão aplicadas após a 
extinção do prazo concedido na autorização. § 5º. A 
autorização de uso do imóvel para implantação de 
equipamento de publicidade implicará, obrigatoriamente, em 
fornecimento ao Poder Público de autorização do proprietário 
para o acesso ao interior do imóvel pelos agentes públicos, o 
quanto seja suficiente para realizar-se a fiscalização, durante o 
dia, no horário compreendido entre as 08h (oito horas) e às 
18h (dezoito horas), sempre que forem necessárias ao 
cumprimento das disposições legais pertinentes, respeitadas a 
inviolabilidade de domicílio e a privacidade dos moradores. § 
6º. O licenciamento do equipamento publicitário não apenas se 
constitui em uma obrigatoriedade, como torna a empresa 
proprietária do equipamento ou o proprietário do imóvel 
responsável por quaisquer danos materiais e pessoais que 
porventura venha a causar em decorrência de sua instalação e 
manutenção nos termos da lei. § 7º. Todas as licenças 
vigorarão pelo prazo de doze meses a contar da data 
expressa no presente decreto, salvo quando, ainda que 
licenciado o local, seja este requerido pelo Poder Público em 
benefício da comunidade, ficando facultada ao proprietário 
do imóvel ou à empresa detentora do equipamento a 

indicação de outro local para transferência, satisfeita as 
exigências legais, de acordo com a legislação que rege a 
matéria. § 8º. A renovação de licença dar-se-á até o dia 15 
do mês de fevereiro de cada exercício, independente da data 
expressa no termo de permissão, devendo ser requerida 
trinta dias antes da data do vencimento, com a 
apresentação dos documentos observados no art. 14; § 9º. 
As empresas exploradoras de publicidade ao ar livre deverão 
manter anexa ao equipamento plaqueta padronizada 
contendo nome fantasia, telefone e número do processo de 
licenciamento junto à Secretaria Municipal de 

Infraestrutura, devendo assegurar que as referidas 
identificações estejam sempre visíveis e legíveis nas 
seguintes condições: I – para equipamentos do tipo outdoor, 
a placa deverá ter dimensões de trinta centímetros de altura 
por quarenta centímetros de largura, devendo estar afixada 
no canto superior direito do mesmo; II – para equipamentos 
do tipo painel luminoso painel multifacetado, painel 
eletrônico e empena, a placa deverá ter dimensões de 
cinquenta centímetros de altura por um metro de largura, 
devendo ser afixada ao centro na parte inferior do painel. § 
10. Obrigatoriamente todas as placas de outdoor instaladas 
no Município conterão mensagem de cunho educacional, 
devidamente orientadas pelo Poder Executivo, na moldura, 
com letras de altura mínima de 10 (dez) centímetros e nos 

termos apresentados pela regulamenta deste Decreto.  §11. 
Fica obrigatória a manutenção de todos os equipamentos 
caracterizados como publicitários em perfeitas condições de 
uso e exposição, sob pena de cassação das respectivas 
licenças e da retirada da publicidade pelo órgão as expensas 
do responsável. § 12. Se o profissional responsável pelo 
projeto, cálculo, instalação ou manutenção do engenho e 
outros meios, solicitar baixa de sua responsabilidade 
perante a Secretaria de Infraestrutura ou tiver seu registro 
do CREA, suspenso, fica o proprietário do engenho obrigado 
a providenciar sua substituição, no prazo de 48 (quarenta e 
oito) horas, sob pena de cancelamento da autorização. § 13. 
Em se tratando de busdoor estabelece a seguinte 
documentação; I – alvará da empresa; II - licenciamento do 
veículo; III - Taxa de Licença de Plaqueamento fornecida 
pelo órgão competente (Secretaria de Transporte e Trânsito 
Municipal); § 14. A licença para exploração de atividade 
publicitária é intransferível e sempre será concedida a título 
precário, nos termos da legislação em vigor. Art. 16. O órgão 

responsável pelo licenciamento, em função da complexidade 
do equipamento ou do local em que o mesmo será instalado, 

poderá exigir outros documentos para instrução do pedido 
de licenciamento, além dos previstos nos incisos do art. 14 
deste Decreto, a saber: I – Anotação de Responsabilidade 
Técnica – ART emitida pelo órgão competente; II – pareceres 
técnicos de órgãos públicos e de empresas concessionárias 
de serviço público, sempre que necessários à análise do 
projeto; III – expressa autorização dos órgãos competentes 
da Administração Pública municipal, estadual e federal, 
responsáveis pela proteção do patrimônio histórico, artístico 
e cultural, se o local de instalação de publicidade for bem 
tombado ou em processo de tombamento, cabendo aos 
citados órgãos analisarem possíveis interferências no 
ambiente e visibilidade do bem preservado; IV – parecer 
técnico do órgão ambiental competente, quando da 
instalação do equipamento. Art. 17. O órgão responsável ao 
licenciamento ministrará manuseio informativo com 
procedimentos para o licenciamento: I – modelo de 
autorização de uso de imóvel quando de terceiros. II– modelo 
de autorização de transferência de publicidade ao ar livre, 
quando necessário. Art. 18. Para cada estabelecimento 
poderá ser autorizada uma área para pintura publicitária 
nunca superior a dez por cento da fachada do próprio 
estabelecimento, respeitada a área máxima de quinze 
metros quadrados. Parágrafo único. Existindo mais de um 
estabelecimento em uma mesma edificação, a área destinada à 

publicidade deverá ser subdividida de forma proporcional. 
CAPÍTULO III. DO VALOR DA LICENÇA. Art. 19. A taxa de 
licença para autorização de publicidade será cobrada 
anualmente, sendo obrigatório o recolhimento da referida 
taxa quando do seu deferimento, observado o valor de 06 
(seis) UFM para placas do tipo outdoor, 75 (setenta e cinco) 
UFM para o tipo Backlight, 75 (setenta e cinco) UFM para o 
tipo frontlight e 05 (cinco) UFM para o tipo Busdoor, 
corrigido através da Unidade Fiscal Municipal – UFM, que 
tem como base de Cálculo o índice de Preço ao Consumidor 
Amplo Especial – IPCA-E. Parágrafo único. Os equipamentos 

do tipo outdoor serão taxados por placa em 11 UFM para 
novo licenciamento e, em 6 UFM, para a renovação da 
licença, corrigido através da Unidade Fiscal Municipal – 
UFM, que tem como base de Cálculo o índice de Preço ao 
Consumidor Amplo Especial – IPCA-E. CAPÍTULO IV. DAS 
PROIBIÇÕES. Art. 20. Não será permitida a exploração de 
publicidade ao ar livre quando: I – por sua natureza, 
provoque aglomeração prejudicial ao livre trânsito de 

pessoas e veículos; II – prejudique ou comprometa de 
alguma forma, o aspecto paisagístico da cidade, seus 
panoramas naturais, monumentos típicos e tradicionais; III 
– comprometa a segurança da área onde serão instalados; IV 
– obstrua as portas, janelas ou quaisquer aberturas 
destinadas à iluminação, ventilação ou acesso, 
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comprometendo a salubridade e segurança do local; V – 
contrarie as disposições contidas nos artigos 81 a 94, da Lei 
n. 9.503, de 21 de setembro de 1997 – Código de Trânsito 
Brasileiro; VI – prejudique, impeça ou dificulte a visibilidade 
da sinalização e a segurança do trânsito, saídas e entradas 
de hospitais e similares, órgãos policiais, instituições 
públicas, de ensino, filantrópicas e cruzamentos de vias; VII 
– obstrua ou prejudique a visibilidade de placa de 
numeração, nomenclatura das ruas e outras de informações 
oficiais de utilidade pública; VIII – produza ofuscamento, 
cause insegurança ao trânsito de veículos e pedestres ou 
prejudique o bem estar da população do entorno; IX – 
veiculada em cavaletes nos logradouros públicos; X – 
exposta no interior de cemitérios, salvo os anúncios 
orientadores; XI – esteja fora das dimensões e especificações 
desta lei, bem como diferente do projeto original aprovado; 
XII – quando se apresente conteúdo de caráter pornográfico 
e exploração sexual. Art. 21. As passarelas de pedestres não 
poderão ser utilizadas para exposição de veículos 

publicitários. Parágrafo único. A exposição de veículos 
publicitários deverá obedecer à distância mínima de dez 

metros das passarelas previstas no caput. Art. 22. É vedada 
a colocação de equipamentos publicitários sobre a cobertura 
de edificações. § 1º Excetuam-se do disposto no caput os 
equipamentos destinados à identificação dos prédios, 
previamente analisados pelo órgão competente, observado o 
seguinte: I - apresentação em estrutura adequada, vedada a 
utilização de madeira; II - existência de sinalizador de 
segurança noturno, vedado o uso de holofotes e 
assemelhados quando não projetados diretamente sobre o 
equipamento, na forma da legislação em vigor; III – 
utilização restrita aos limites da cobertura; IV – ausência de 
prejuízo aos imóveis vizinhos; V – não interferência em raios 
de ação de para-raios e heliportos. § 2° Os equipamentos do 
tipo topo não poderão ser utilizados na cidade Castanhal a 
partir da publicação desta lei, observado o seguinte: Art. 23. 
É vedada a superposição de equipamentos do mesmo tipo 
ou de tipos diferentes. Art. 24. É vedada na área urbana do 
município a colocação de equipamentos publicitários que 
emitam odores ou causem poluição sonora. Art. 25. É 
vedada a transferência de licença e/ou equipamentos. Art. 
26. É vedada na área urbana do Município manter em 
funcionamento publicidade com iluminação intermitente ou 
equipada com luzes ofuscantes, quando não projetados 
diretamente sobre o equipamento, a partir das vinte e duas 
horas de um dia até às seis horas do dia seguinte. 

CAPÍTULO V. DOS RESPONSÁVEIS E PENALIDADES. Art. 
27. As pessoas físicas e jurídicas que, por ação ou omissão, 
infringirem qualquer dispositivo deste Termo de 
Ajustamento ficam sujeitas às seguintes penalidades: I – 
advertência; II – multa; III – apreensão do equipamento 
publicitário; IV – suspensão ou cassação da licença. § 1º As 
penalidades serão aplicadas sem prejuízo de outras que 
igualmente por força de lei possam ser impostas por 
autoridades estaduais ou federais. § 2º As penalidades 
previstas nesse artigo podem ser aplicadas ao mesmo 
infrator isoladas ou cumulativamente. § 3º Responderá 

cumulativamente pela infração quem de qualquer modo 
concorrer para sua prática ou dela se beneficiar. § 4º. 
Constatada irregularidade o responsável será notificado da 
irregularidade, não havendo regularização, no prazo de sete 
(07) dias, o equipamento será apreendido ou demolido e a 
licença será suspensa ou cassada. § 5º. A suspensão 
ocorrerá da seguinte forma: I -   por 06 (seis) meses, no caso 
de reincidência; II - por 01 (um) ano, no caso de segunda 
reincidência; III - por 02 (dois) anos, quando a reincidência 
for igual ou superior a 03 (três) vezes. § 6º. A cassação 
ocorrerá quando na análise da suspensão, verificar-se a 
existência de fraude, dolo ou má-fé. Art. 28. Para os efeitos 
deste Decreto, as multas e taxas a serem aplicadas aos 
infratores observarão os seguintes limites: I – multa no caso 

de irregularidade: 25 UFM, corrigidos pelo IPCA-E, diárias 
com base na data de publicação deste Decreto, observando-
se o disposto no inciso IV do artigo 28 deste Decreto; II – 
taxa referente a depósito: 50 UFM, corrigidos pelo IPCA-E, 
com base na data de publicação deste Decreto; III – taxa 
referente ao serviço de apreensão: 75 UFM, corrigidos pelo 
IPCA-E, com base na data de publicação deste Decreto. § 1º. 
Para proceder à retirada do equipamento apreendido a 
empresa efetuará os pagamentos de multa, depósito e do 
serviço de apreensão. § 2º. Só haverá novo licenciamento 
para empresa infratora mediante a quitação das multas e 
taxas estipuladas no parágrafo anterior. § 3º. No caso do 
inciso I deste artigo, sendo o infrator primário, terá desconto 
de 50% (cinquenta por cento) do valor da multa que lhe 
couber. Art. 29. São situações agravantes: I – ser 
reincidente; II – prestar falsas informações ou omitir dados 
técnicos; III – dificultar, embaraçar ou impedir a ação 
fiscalizatória; IV – deixar de comunicar imediatamente a 
ocorrência de incidentes que ponham em risco a população. 

Parágrafo único. Nas situações de reincidência, a multa será 
aplicada em dobro, bem como o enquadramento nas 

suspensões referidas no § 5º, do artigo 26 deste Decreto. 
Art. 30. O pagamento da multa não exime o infrator de 
regularizar a situação que deu origem à sanção, dentro dos 
prazos estabelecidos para cada caso. Art. 31. As sanções 
previstas neste capítulo, os procedimentos relativos à defesa 
e recursos obedecerão ao disposto constitucional, e suas 
alterações caso ocorra. CAPÍTULO VI. DAS DISPOSIÇÕES 
FINAIS E TRANSITÓRIAS. Art. 32. A competência para o 
licenciamento e a fiscalização da publicidade ao ar livre é da 
Secretaria Municipal de Infraestrutura. Art. 33. Qualquer 
nova tipologia de anúncios ou equipamentos publicitários 
surgidos e não regulados no referente Decreto, deverá no 
mínimo respeitar as normas impostas para o tipo de 
equipamento publicitário similar, com a utilização por 
analogia de normas que tratem da matéria. Art. 34. Por 
ocasião de eventos populares ou institucionais, a critério do 
Poder Executivo Municipal, poderão ser expedidos 
competentes atos especiais dispondo sobre a publicidade, 
observados os princípios estabelecidos neste Decreto. Art. 
35. As pessoas físicas e jurídicas que, na data da publicação 
deste, explorem ou realizarem qualquer tipo de publicidade 
sujeita a licenciamento e fiscalização por parte do Poder 
Público têm o prazo de 120 (cento e vinte) dias para a 
adequação de seus equipamentos às disposições 
regulamentares e requerimentos de nova licença, a contar 

da publicação deste. Art. 36. Revogam-se as disposições em 
contrário, especialmente o Decreto nº 027/15, de 19 de 
Maio de 2015. Art. 37. Este Decreto entrará em vigor na 
data de sua publicação. Gabinete do Prefeito Municipal de 
Castanhal, Estado do Pará, em 20 de junho de 2017. 
PEDRO COELHO DA MOTA FILHO, Prefeito Municipal de 
Castanhal. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL 

 
 
 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

PORTARIA Nº1.920/17, DE 23/06/17. 
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES 
QUE LHE  CONFERE, Considerando: o requerimento constante do processo 
nº2017/6/7462 da senhora Valdineide da Silva Santa Brígida, pelo qual solicitou 
seu distrato  oficializado através da Portaria nº 1.761/17, de 21 de junho de 2017. 
resolve: Art. 1º - Revogar a Portaria nº 1.784/17, de 21/06/2017, que determinou 
a instauração de Processo Administrativo Disciplinar, para apurar fato que revela, 
em tese, ACÚMULO ILEGAL DE CARGOS PÚBLICOS. Art. 2º - Esta Portaria 
entra em vigor, na data de sua Publicação no Diário Oficial do Município, 
revogadas as disposições em contrário. Art. 3º - Registre-se, Cumpra-se e 
Publique-se. Gabinete do Secretário Municipal de Educação, 23 de junho de 
2017. Adriano Sales dos Santos Silva, Secretário de Educação 


