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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 

PORTARIA Nº 2.036/17,  DE 24 DE AGOSTO DE 2017.     
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CASTANHAL, SILVAN 
FRANCISCO DA SILVA, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, 
RESOLVE: Art.1º - Conceder Licença Luto de 08 (oito) dias ao servidor: 
ALBERTO SALES LAMEIRA AMARAL, matrícula: 829-0/2, cargo: 
MOTORISTA, Lotação: REMOÇÃO-EFETIVO – Secretaria Municipal de Saúde 
de Castanhal – no período de 18 a 25/08/2017, com base art. 81, Inciso III, da Lei 
Municipal n° 003/99, de 04/02/99. Art.2º - A Coordenadoria de Gestão com 
Pessoas anotará em ficha funcional face cumprimento da documentação 
comprobatória constante no requerimento nº 414/2017. Art. 3º - Esta portaria 
entra em vigor com efeito retroativo a 18 de agosto de 2017, revogadas as 
disposições em contrário. Art. 4º - Registre-se e cumpra-se. GABINETE DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, aos 24 dias do mês de agosto de 2017. 
IURLENEY DO SOCORRO SILVA DA CRUZ, Aux. de Coord. de Gestão com 
Pessoas, Port. 296/17 de 30/01/2017. SILVAN FRANCISCO DA SILVA, 
Secretário Municipal de Saúde de Castanhal, Decreto nº 015/17, de 02 de janeiro 
de 2017. 

PORTARIA Nº 2.037/17, DE 24 DE AGOSTO DE 2017.     
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE SILVAN FRANCISCO DA 

SILVA, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, RESOLVE: 

Art.1º - Conceder LICENÇA ESPECIAL(Prêmio), de 01(um) mês a(o) 

servidor(a) AJAX DO NASCIMENTO COSTA, matrícula: 7639-2/1, 

cargo: A.C.S, Local: BAIRRO NOVO II, conforme documentação 

comprobatória constante no requerimento do interessado arrolada ao 

Processo nº 351/2017; Análise da Coordenadoria de Gestão com Pessoas 

e Parecer Normativo nº 009/2017, no período de 01 a 30 de setembro de 

2017, com retorno no próximo dia útil imediato a este. Art.2º - Esta 

portaria entra em vigor em 01 de setembro de 2017, revogadas as 

disposições em contrário. Art. 3º - Publique-se, Registre-se e Cumpra-se. 

GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, ao 24º dia 

do mês de agosto de 2017. SILVAN FRANCISCO DA SILVA, 

Secretário Municipal de Saúde de Castanhal. Decreto nº 015/17, de 02 de 

janeiro de 2017. 

PORTARIA Nº 2.038/17, DE 24 DE AGOSTO DE 2017.     
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE SILVAN FRANCISCO DA SILVA, NO 
USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, RESOLVE: Art.1º - Conceder LICENÇA 
ESPECIAL(Prêmio), de 01(um) mês a(o) servidor(a) DAVID SOUSA SANTOS, 
matrícula: 61-2/1, cargo: A.C.S, Local: Caiçara I, conforme documentação 
comprobatória constante no requerimento do interessado arrolada ao Processo 
nº 097/2013 e Parecer Jurídico n] 289/2013, no período de 01 a 30 de setembro 
de 2017, com retorno no próximo dia útil imediato a este. Art.2º - Esta portaria 
entra em vigor em 01 de setembro de 2017, revogadas as disposições em 
contrário. Art. 3º - Publique-se, Registre-se e Cumpra-se. GABINETE DO 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, ao 24º dia do mês de agosto de 2017. 
SILVAN FRANCISCO DA SILVA, Secretário Municipal de Saúde de Castanhal, 
Decreto nº 015/17, de 02 de janeiro de 2017. 

PORTARIA Nº 2.039/17, DE 24 DE AGOSTO DE 2017.     
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE SILVAN FRANCISCO DA SILVA, NO 
USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, RESOLVE: Art.1º - Conceder LICENÇA 
ESPECIAL(Prêmio), de 03(três) meses a(o) servidor(a) MARIA DO SOCORRO 
DE SOUZA LIMA, matrícula: 203-8/1, cargo: A.C.S, Local: Imperial, conforme 
documentação comprobatória constante no requerimento do interessado arrolada 
ao Processo nº 184/2017; Análise da Coordenadoria de Gestão com Pessoas e 
Parecer Normativo nº 009/2017, no período de 01 de setembro a 29 de novembro 
de 2017, com retorno no próximo dia útil imediato a este. Art.2º - Esta portaria 
entra em vigor em 01 de setembro de 2017, revogadas as disposições em 
contrário. Art. 3º - Publique-se, Registre-se e Cumpra-se. GABINETE DO 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, ao 24º dia do mês de agosto de 2017. 
SILVAN FRANCISCO DA SILVA, Secretário Municipal de Saúde de Castanhal, 
Decreto nº 015/17, de 02 de janeiro de 2017. 

PORTARIA Nº 2.040/17, DE 24 DE AGOSTO DE 2017.     
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE SILVAN FRANCISCO DA SILVA, NO 
USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, RESOLVE: Art.1º - Conceder LICENÇA 
ESPECIAL(Prêmio), de 02(dois) meses a(o) servidor(a) NEYLA REGIANE DA 
SILVA COSTA, matrícula: 249-6/1, cargo: A.C.S, Local: Morrinho I, conforme 
documentação comprobatória constante no requerimento do interessado arrolada 
ao Processo nº 312/2015 e Parecer Jurídico nº 1062/2015, no período de 01 de 
setembro a 30 de outubro de 2017, com retorno no próximo dia útil imediato a 
este. Art.2º - Esta portaria entra em vigor em 01 de setembro de 2017, revogadas 
as disposições em contrário. Art. 3º - Publique-se, Registre-se e Cumpra-se. 
GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, ao 24º dia do mês de 
agosto de 2017. SILVAN FRANCISCO DA SILVA, Secretário Municipal de Saúde 
de Castanhal, Decreto nº 015/17, de 02 de janeiro de 2017. 

 

 

 
 

 

PORTARIA Nº 81/17, DE  24 DE AGOSTO DE 2017. 
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO, SR.  

ELDER RIBEIRO DA SILVA, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES 

LEGAIS, RESOLVE: Art.1º - Designar o servidor EDSON MARQUES 

DA SILVA, matricula funcional nº 560510, função Coordenador de 

Engenharia de Tráfego, com lotação na Secretaria Municipal de Trânsito 

e Transporte, para FISCALIZAR A EXECUÇÃO DO SERVIÇO 

REFERENTE AO PROCESSO DE PREGAO PRESENCIAL SRP Nº 

059/2017, LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO GUINCHO, durante o 

período de 01(um) ano. Art.2º-  REVOGADAS   as disposições em 

contrário, esta Portaria entra em vigor nesta data. Art.3º - REGISTRE-SE. 

Cumpra-se. Gabinete do Secretário de Trânsito e Transporte  de castanhal, 

24 de agosto de  2017. ELDER RIBEIRO DA SILVA, SECRETÁRIO 

MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO 
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PROCURADORIA ADMINISTRATIVA E 

CONSTITUCIONAL 

PARECER JURÍDICO NORMATIVO Nº 011/17 

Assunto: Abono de Férias (1/3) 
- Licença Especial (Prêmio); - Licença por Interesse Particular (sem 
vencimentos); - Afastamento Preliminar à Aposentadoria Voluntária 

RELATÓRIO: 
De acordo com o Decreto nº 038/17, de 30 de Janeiro de 
2017, fica a Procuradoria Geral do Município autorizada a 
instaurar Parecer de cunho Normativo, tendo em vista o 
grande volume de procedimentos administrativos repetitivos 
que são encaminhados a este órgão. Assim, em atenção aos 
princípios administrativos previstos no bojo do art. 37 da 
Constituição Federal/88 (legalidade, impessoalidade, 
moralidade, publicidade e eficiência), este instrumento 
viabilizará uma orientação jurídica de efeitos vinculantes 

para a aplicação a todos os casos idênticos que passarem a 
existir. É o breve relatório. 

MÉRITO: 
Inicialmente, para melhor entendimento faz-se indispensável 
explanar sobre o que se denomina férias. Sobre o assunto, a 
Lei Municipal nº 003/99 (Estatuto do Servidor Público do 
Município de Castanhal), dispõe no seu Art. 87, que:  Art. 87 

– O servidor gozará obrigatoriamente de trinta (30) dias 
consecutivos de férias por um (1) ano de efetivo serviço, 
obedecendo a escala que for organizada. (grifos nossos). 
Assim, entende-se que férias é o período de descanso anual, 
que deve ser concedido após o exercício de atividades por 
um ano, ou seja, por um período de 12 (doze) meses, 
denominado aquisitivo. Após vencido o período aquisitivo, 
tem-se o prazo de até 12 (doze) meses para concessão das 
referidas férias, período este denominado concessivo. É 
importante ressaltar, que a Constituição garantiu o “gozo de 

férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais 
que o salário normal”, conforme o inciso XVII, art.7º. (grifo 
nosso) Todavia, a interpretação extraída do texto 
constitucional seria a de que o legislador constituinte 

colocou como requisito para percepção do terço de férias, o 
gozo das mesmas, ou seja, seria necessário o servidor 
adquirir o direito de percepção das férias e usufruí-las para, 
então, fazer jus ao adicional em análise. Ademais, o direito 
ao repouso das férias e respectivo adicional de 1/3 (abono 
de férias) visa reparar o desgaste natural sofrido pelo 
servidor em razão das atividades inerentes ao seu cargo 
durante o período aquisitivo. Desse modo, entende-se que 
tanto o abono de férias não gozadas quanto o abono de 
férias gozadas, seriam verbas indenizatórias, que visam dar 
qualidade financeira para realizar outras atividades que irão 
restabelecer as suas condições físicas e mentais, em razão 
da sua renda regular (salário/remuneração) ser 
comprometida com os gastos habituais. A par desse 
entendimento, faz-se importante destacar a incidência de 

férias/abono durante o período excepcional em que o 
servidor efetivo encontrar-se de Afastamento Preliminar à 
Aposentadoria Voluntária, Licença Especial (Prêmio) e 
Licença por Interesse Particular (sem vencimentos). Para 
tanto vejamos: Nos casos em que o servidor público deste 
Município encontrar-se de Afastamento Preliminar à 
Aposentadoria Voluntária, mas adquiriu antes do referido 
afastamento período aquisitivo para ter direito ao gozo de 
férias e, consequentemente, do abono e não usufruiu da 
benesse, entende-se então, que no momento em que for 
homologada a sua aposentadoria e for dada a baixa do 
servidor da folha de pagamento desta Prefeitura Municipal, 

este direito será devidamente pago/indenizado em forma de 
“resíduos”. Assim, recomenda-se para que antes de conceder 

o mencionado afastamento ao servidor, que seja apurado se 

naquele momento o mesmo já adquiriu período aquisitivo 
para ter direito ao usufruto de férias e, portanto, do abono 
de férias. Isto por que, uma vez afastado em razão de 
aposentadoria voluntária, o servidor não terá mais como 
gozar de férias, o que prejudica o pagamento do abono em 
análise, pois o acessório (abono de férias) segue o principal 
(férias). Superado esse entendimento, passamos então à 
análise dos casos em que o servidor efetivo deste Município 
encontrar-se de Licença Especial ou Licença por Interesse 
Particular, no que diz respeito ao usufruto das férias e, 
consequentemente, ao pagamento do 1/3 de férias (abono 
de férias), vejamos: Primeiramente, antes de adentrar nesta 
análise, faz-se indispensável ressaltar que o requisito para 
percepção do abono de férias é o gozo das férias, ou seja, é 
necessário o servidor adquirir o direito de percepção das 
mesmas e usufruí-las para que então faça jus ao referido 
abono.  Desse modo, nos casos em que o servidor estiver de 
Licença Especial, entende-se que durante o gozo desta 
benesse não é possível que o servidor receba o abono de 
férias. Isto por que, conforme elucidado anteriormente, o 

mencionado abono apenas deverá ser pago no momento em 
que o servidor estiver usufruindo das suas férias, o que não 
poderá advir se estiver gozando de licença especial. No 
mesmo sentido, entende-se quando o servidor encontrar-se 

Licença por Interesse Particular, ou seja, no momento em 
que reassumir o seu cargo neste Município e for verificado 
que o mesmo terá período aquisitivo para ter direito ao gozo 
de férias, este fará jus ao recebimento do seu abono, quando 
usufruir das suas férias. Assim, entende-se que o servidor 
que se encontrar de Afastamento Preliminar à 
Aposentadoria Voluntária, no gozo da Licença Especial ou 
estiver afastado do Município em razão de Licença por 
Interesse Particular não deverá receber abono de férias, uma 
vez que este adicional tão-somente deverá ser percebido no 
momento em que o servidor estiver usufruindo de férias. Por 
esta razão, entende esta Procuradoria que o pagamento do 
abono de férias, somente é devido no momento em que o 
servidor completar o período aquisitivo para ter direito à 
concessão das férias e encontrar-se no usufruto das 
mesmas, ou seja, quando encontrar-se no gozo das suas 
férias, uma vez que o acessório (abono de férias) segue o 
principal (férias).  

CONCLUSÃO: 
Ante o exposto, esta Procuradoria opina pelo não pagamento 
do Abono de Férias (1/3) aos servidores que se encontrarem 
nas seguintes condições: Afastamento Preliminar à 
Aposentadoria Voluntária, Licença Especial e Licença por 
Interesse Particular. Isto por que, o pagamento deste 
adicional somente é devido quando o servidor adquiriu o 

direito à percepção das férias e encontra-se no usufruto das 
mesmas, obedecendo a escala que for organizada pela chefia 
imediata. Ademais, é válido ressaltar que o acessório segue 
o principal, ou seja, se não existe férias a gozar, não há que 
se falar em abono de férias. Assim, emite-se o presente 
Parecer Normativo com efeito vinculante aos casos similares. 

Cumpra-se. Castanhal-Pará, 18 de Agosto de 2017. 
MARCELO PEREIRA DA SILVA, Procurador Geral do 
Município de Castanhal  

DESPACHO 
De acordo com o Decreto nº 038/17, de 30 de Janeiro de 
2017, que dispõe sobre a instauração de Parecer Normativo 
pela Procuradoria Geral do Município, torno pública a 
edição do Parecer Normativo nº 011/2017, conferindo-lhe 
efeito vinculante, com aplicação para todos os casos 
assemelhados, servindo como alicerce para a prática de atos 
administrativos futuros, conforme a seguinte ementa: 
Ementa: SERVIDORES EFETIVOS, INCIDÊNCIA DE ABONO 
DE FÉRIAS DURANTE O PERÍODO EXCEPCIONAL DE 
AFASTAMENTO PRELIMINAR À APOSENTADORIA 
VOLUNTÁRIA, LICENÇA ESPECIAL E LICENÇA SEM 
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VENCIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. TER-SE-Á O 

PAGAMENTO DO ABONO DE FÉRIAS (1/3) SOMENTE 
QUANDO ADQUIRIDO O PERÍODO AQUISITIVO E QUANDO 
O SERVIDOR ENCONTRA-SE EM CONDIÇÕES DE 
USUFRUIR DAS FÉRIAS. O ACESSÓRIO SEGUE O 
PRINCIPAL.  Cumpra-se. Castanhal-Pará, 18 de Agosto de 
2017. PEDRO COELHO DA MOTA FILHO, Prefeito Municipal 

 

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
EXTRATO DE TERMO ADITIVO 

CREDENCIAMENTO DE N° 002/2015 
2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 019/2015 

Contratante: Prefeitura Municipal de Castanhal/Fundo Municipal de Saúde. 
Contratada: MEDICAL ASSISTENCIA MEDICA LTDA-EPP, inscrita no CNPJ n° 
34.823.419/0001-65, representada pelo Srª. Daniela Chaves de Magalhães 
Miranda. Objeto: Prestação de Serviços de Ultrassonografia, Ressonância 
Magnética, Tomografia Computadorizada, Esofagogastroduodenoscopia e 
demais sistemas, conforme especificações contidas no Processo de 
Inexigibilidade n° 002/2015. Fica Alterado: Prazo Aditado: 04 (quatro) meses, de 
08/06/2016 a 08/06/2017 para 09/06/2017 a 09/10/2017.  Castanhal-Pará, 09 de 
Junho de 2017. SILVAN FRANCISCO DA SILVA, Secretário Municipal de Saúde 

 

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 002/2017, cujo objeto consiste na locação de imóvel de propriedade 
do Sr. ALEXANDRE AUGUSTO COSTA CAVALCANTE, cujo valor contratual 
total é de R$ 14.562,54 (Quatorze Mil, Quinhentos e Sessenta e Dois Reais e 
Cinquenta e Quatro Centavos), nos termos do art. 24, inciso X da Lei nº 8.666/93 
e conforme Parecer, constante deste processo. Castanhal (PA), 20 de Março de 
2017. PEDRO COELHO DA MOTA FILHO, Prefeito de Castanhal 

JUSTIFICATIVA DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 002/2017 
Em conformidade a exigência de abertura deste procedimento de dispensa de 
licitação para a locação de imóvel destinado ao funcionamento do Centro de 
Referência da Assistência Social (CRAS Ianetama). Primamos nesse sentido, 
pelo deferimento do pleito em virtude de razões fáticas e de direito a seguir 
aduzidas. 1-OBJETO E JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO - O objeto 
compreende a locação, por meio de processo de dispensa de licitação, destinado 
ao funcionamento do Centro de Referência da Assistência Social.   3-LOCAL DA 
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS E RAZÃO DA ESCOLHA - Os serviços serão 
prestados no município de Castanhal-Pará, tendo a escolha recaída sobre o 
imóvel localizado na Rua Senador Lemos, 1568 e 1578 (anexo), neste Município, 
em virtude da necessidade de utilização do imóvel. 3-DO FUNDAMENTO 
JURIDICO -  A Constituição Federal de 1988, em capítulo reservado aos 
Princípios Gerais da Atividade Econômica, notadamente em seu art. 175, 
condicionou a prestação de serviços públicos à realização de prévio 
procedimento licitatório. De outro lado, a própria Carta Magna, em capítulo 
destinado à Administração Pública, ressalva casos em que a legislação 
infraconstitucional confere ao Poder Público a faculdade de contratar sem a 
necessidade de tal procedimento, conforme se depreende do inciso XXI do art. 
37. De tal missão se incumbiu a Lei 8.666/93, que em seus artigos 24 e 25 
excepcionou a regra da prévia licitação, ora em razão de situações de flagrante 
excepcionalidade, onde a licitação, em tese, seria possível, mas pela 
particularidade do caso, o interesse público a reputaria inconveniente, como é o 
caso da dispensa. A dispensa de licitação é tratada no artigo 24 da Lei federal nº 
8666/93, que prevê em arrolamento exaustivo, as hipóteses em que a licitação 
fica dispensada.  Outrossim, conforme informações fornecidas pela Secretaria 
Municipal de Finanças o preço proposto para alocação, compatibiliza-se aos 
praticados no mercado, o que denota a JUSTIFICATIVA DO PREÇO a que alude 
o inciso III, do Parágrafo único, do art. 26, da Lei 8.666/93.  Nesse diapasão, a 
possibilidade de dispensa encontra-se cabalmente justificada e fundamentada, 
não havendo óbices quanto sua realização; 4-DA JUSTIFICATIVA DO PREÇO - 
Em consonância do que preceitua o Art. 26 da Lei 8.666/1993, nos resta patente 
apresentar a justificativa do preço do serviço alçado por esta dispensa. Nesse 
diapasão, o valor global da locação será de R$ 14.562,54 (Quatorze Mil, 
Quinhentos e Sessenta e Dois  Reais e Cinquenta e Quatro Centavos), sendo 
que estes preços ora apresentados são equitativos aos realizados no cotidiano 
de mercado, seja para particulares seja para entes públicos. Ressalta-se ainda, 

que tais valores estão devidamente compreendidos pelos cofres municipais, nos 
restando assim cumprida a responsabilidade e o eficiente emprego dos recursos 
do Erário municipal fator que deve ser meta permanente de qualquer 
administração. Castanhal-Pará, 20 de Março de 2017. Danielle Fonseca Silva, 
Presidente da CPL 

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 
Pregão Presencial SRP Nº 053/2017 

O Prefeito Municipal de Castanhal, estado do Pará, no uso de suas atribuições 
legais, nos termos do inciso XXII do artigo 4º da Lei nº 10.520/02, da Lei nº. 
8.666/93 e demais disposições que regulam a matéria, bem como as atas de 
realização exaradas pela Comissão de Licitação e tendo em vista a realização de 
processo licitatório na modalidade Pregão Presencial através do Sistema de 
Registro de Preços n.º 053/2017-PMC, destinado à contratação de empresa 
especializada ao fornecimento de instrumentos musicais e tablets, a fim de 
atende as necessidades da Secretaria Municipal de Educação deste município 
de Castanhal/PA, resolve HOMOLOGAR a Licitante: Os Itens 05, 07, 13, 17, 19, 
20, 21, 31, 32  e 36  a empresa GISLAINE DE SOUZA – EPP. À Comissão de 
Licitação, para convocar a empresa vencedora no certame para, assinatura da 
Ata de Registro de Preços e posterior contratação. Havendo recusa, observar-se-
ão as penalidades cominadas na legislação pertinente. Castanhal (PA), 16 de 
agosto de 2017. PEDRO COELHO DA MOTA FILHO, Prefeito Municipal 

 

 
 
LEI MUNICIPAL Nº 018/17 DE 25 DE AGOSTO DE 2017 
DISPÕE SOBRE O ATENDIMENTO PRIORITÁRIO NA 

TRAMITAÇÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS NO 

ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE CASTANHAL 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. Fica assegurada a prioridade de 

tramitação, em qualquer órgão ou instância da Administração Pública 

Municipal, dos processos administrativos em que figure como parte ou 

interessado: I - pessoa com idade igual ou superior a 60 (sessenta) 

anos; II - pessoa com deficiência, considerada a que tem impedimento de 

longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, a qual, em 

interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena 

e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas, 

em conformidade com a lei federal nº 13.146, de 06 de julho de 2015; III 

– pessoa com mobilidade reduzida, considerada a que tenha, por 

qualquer motivo, dificuldade de movimentação, permanente ou 

temporária, gerando redução efetiva da mobilidade, da flexibilidade, da 

coordenação motora ou da percepção, incluindo idoso, gestante, lactante, 

pessoa com criança de colo e obeso, em conformidade com a lei federal nº 

13.146, de 06 de julho de 2015; IV - pessoa com doença grave ou 

incapacitante, de acordo com lista oficial elaborada pelos Ministérios da 

Saúde e do Trabalho e da Previdência Social, diagnosticada segundo 

parecer da medicina especializada, ainda que o estado patológico tenha se 

instalado depois de iniciado o processo administrativo. Parágrafo único. O 

interessado deverá apresentar prova da sua condição junto ao 

requerimento a ser encaminhado à autoridade administrativa competente 

responsável pela concessão do benefício, que deverá determinar as 

providências necessárias à efetivação desse direito. Art. 2º.  Deferida a 

prioridade, os autos processuais devem receber identificação que assegure 

o reconhecimento do seu caráter de tramitação prioritária. §1º Os 

processos administrativos cujo atendimento deva ser prioritário, constarão 

em fila própria que obedecerá igualmente ordem cronológica para análise 

e tomada de providências, observando-se a urgência que cada caso requer. 

§2º Os processos administrativos cujo atendimento deva ser prioritário 

receberão destaque na capa constando a expressão “PRIORIDADE” ou 

“URGENTE”, dependendo do caso, visando alertar e evidenciar o regime 

de tramitação prioritária. Art. 3º. A prioridade não cessa com a morte do 

beneficiado, ficando estendida em favor do cônjuge supérstite, 

companheiro ou companheira, em união estável. Art. 4º. Cabe ao poder 

executivo, por meio de Decreto, a definição dos atos que configurem o 

regime de tramitação prioritária no âmbito da Prefeitura municipal e ao 

poder legislativo, de acordo com seu Regimento Interno, no âmbito da 

Câmara de Vereadores.  Art. 5º. Esta Lei entra em vigor na data de sua 

publicação, revogando-se todos os dispositivos em contrário. Gabinete do 

Prefeito Municipal de Castanhal, em 25 de agosto de 2017. PEDRO 

COELHO DA MOTA FILHO, Prefeito Municipal de Castanhal.  


