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AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO 

MARIA ENEDINA RODRIGUES DOS SANTOS 45896909268, CNPJ: 

21.008.413/0001-92, torna público que requereu na Secretaria Municipal 

de Meio Ambiente- SEMMA/Castanhal, a A.F. para ativ. de padaria e 

confeitaria com predominância de produção própria, localizada na rua 

Princesa Isabel, nº10, bairro Estrela, em Castanhal/PA. Nº protocolo do 

processo: 0675/2017. Maria Enedina Santos. 
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PORTARIA 182/2017 – DA, DE 20/10/2017 
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 081/2017. ORGÃO CONCESSOR: CAMARA 
MUNICIPAL DE CASTANHAL. BENEFICIARIO: JOSE ARLEDO MARQUES DE 
SOUZA. JUSTIFICATIVA: PARTICIPAR DO 882º CURSO DE CAPACITAÇÃO 
PARA VEREADORES, PREFEITOS, VICE-PREFEITOS, SECRETARIOS 
MUNICIPAIS, GESTORES, ASSESSORES E SERVIDORES PUBLICOS. 
DESTINO: FORTALEZA-CE. INICIO: 25/10/2017. FIM: 29/10/2017. N° DE 
DIARIA: 05. VALOR: 2.800,00. DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 3.3.90.14.15. 
FONTE DE RECURSO: 010000. DATA DA ASSINATURA: 20/10/2017. 
ORDENADOR RESPONSAVEL: LUCIANA CASTANHEIRA SALES 

PORTARIA 183/2017 – DA, DE 20/10/2017 
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 082/2017. ORGÃO CONCESSOR: CAMARA 
MUNICIPAL DE CASTANHAL. BENEFICIARIO: REGINA DE FATIMA DA SILVA 
RODRIGUES. JUSTIFICATIVA: PARTICIPAR DO 882º CURSO DE 
CAPACITAÇÃO PARA VEREADORES, PREFEITOS, VICE-PREFEITOS, 
SECRETARIOS MUNICIPAIS, GESTORES, ASSESSORES E SERVIDORES 
PUBLICOS. DESTINO: FORTALEZA-CE. INICIO: 25/10/2017. FIM: 29/10/2017. 
N° DE DIARIA: 05. VALOR: 2.800,00. DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 

3.3.90.14.15. FONTE DE RECURSO: 010000. DATA DA ASSINATURA: 
20/10/2017. ORDENADOR RESPONSAVEL: LUCIANA CASTANHEIRA SALES 

 

 

 
 

PORTARIA N°139/17, DE 01 DE NOVEMBRO DE 2017 
O PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE 
CASTANHAL-IPMC, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS. RESOLVE: 
Art.1°-Conceder Férias regulares a servidora MARIZETE ARRUDA BATISTA 
referente ao período aquisitivo de 2016/2017 no período de 01/11/2017 a 
30/11/2017, devendo apresentar-se ao serviço no dia 01/12/2017. Art.2º- Esta 
portaria entra em vigor, com seus efeitos a partir desta data. Art.3°-Dê-se 
Ciência, cumpra-se e publique-se. Gabinete da presidência do Instituto de 
Previdência do Município de Castanhal, ao 01 dia de novembro de 2017. Fátima 
Conceição Ramalho Takano, Presidente  

 

 

 
PORTARIA Nº 005/2017, DE 30 DE OUTUBRO DE 2017. 
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE 
CASTANHAL, FRANCISCA LÚCIA PORPINO TELLES, USANDO DE SUAS 
ATRIBUIÇÕES LEGAIS, RESOLVE. Art. 1º - Conceder, com base no Artigo 81, 
Inciso III, da Lei Municipal nº 003/99, de 04/02/99, Licença Luto 08 (oito) dias, a 
servidora FLAVIA CRISTINA BARROS SARMENTO, Anexo cópia da 
Declaração de Óbito (Irmã), datado de 26/09/2017, no período de 27/09/2017 a 
04/10/2017, com retorno dia de 05/10/2017, função Agente Administrativo, com 
lotação na Secretaria de Municipal de Meio Ambiente - SEMMA.  Art. 2º - Cabe a 
Coordenadoria de Recursos Humanos, fazer registro em ficha funcional face 
cumprimento da documentação comprobatória. Art. 3º- Esta Portaria entra em 
vigor, com efeito retroativo à 27/10/2017, revogadas as disposições em contrário. 
GABINETE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE 
CASTANHAL, AO 01 DIA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. Francisca Lúcia 
Porpino Telles, Secretaria Municipal de Meio Ambiente – SEMMA/Castanhal – 
PA, Decreto Nº026/2017, de 02 de Janeiro de 2017 - PMC 

 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

PORTARIA Nº 100/17, DE 01 DE NOVEMBRO DE 2017 
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CASTANHAL E GESTOR DO 

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, Sr. JOSÉ 

RAIMUNDO CARVALHO DOS SANTOS, USANDO DE SUAS 

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

Artigo 81, Inciso III, da Lei Municipal nº 003/99, de 04/02/99, Licença 

Luto de 08 (oito) dias, no período de 24 de outubro 2017 à 31 de outubro 

de 2017 com retorno no dia 01 de novembro de 2017, ao servidor 

MARCELO COSTA DE SOUZA, função Braçal, com lotação na 

Secretaria Municipal de Assistência Social. Anexo cópia da certidão de 

óbito da mãe, datada de 31 de outubro de 2017. Art. 2º - Cabe a 

Coordenadoria de Recursos Humanos, fazer registro em ficha funcional 

face cumprimento da documentação comprobatória. Art. 3º - Esta Portaria 

entra em vigor, com efeito retroativo a 24 de outubro de 2017, revogadas 

as disposições em contrário. Art. 4º - Registre-se. GABINETE DO 

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ao dia um do 

mês de novembro do ano de 2017. José Raimundo Carvalho dos Santos, 

Secretário Municipal de Assistência Social e Gestor do FMAS. 

REGISTRADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 

SOCIAL, na mesma data. Telma Rosy Freitas Pereira, Coordenadora de 

Apoio Administrativo  
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PORTARIA Nº 225/2017, 10 DE OUTUBRO DE 2017. 
PORTARIA DE INSTAURAÇÃO DE SINDICÂNCIA INVESTIGATIVA. O 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, Sr. ADRIANO SALES DOS 
SANTOS SILVA, no uso de suas atribuições legais que lhe conferem os artigos 
194 e 202 da Lei Municipal 003/99, e art. 3° da Lei Complementar n° 001/11, de 
13 de Maio de 2011. Considerando, o descrito no Artigo 16 da Lei Complementar 
001/11, de Maio de 2011; Considerando ainda, que é dever da Administração 
Pública, apurar fatos que contenham indícios de infrações disciplinares cometida 
por servidores públicos;  R E S O L V E: Art. 1º - Determinar, a instauração de 
Processo de Sindicância Investigativa, para apurar suposta infração praticada no 
exercício das atribuições do servidor O. F. C., fato em tese ocorrido na escola 
E.M.E.I.F. “ERONILDES FARIAS DE CARVALHO”, localizada na Rua São José 
do Lago, S/N, Conjunto Imperial, Bairro São José, Castanhal/PA. Art. 2º - 
Designar, nos termos do art. 17, § 2º da Lei Complementar nº 001/11 e da 
Portaria nº 2.259/17, de 14 de Julho de 2017, os servidores: Marcilene de Sousa 
Passos, matrícula nº 0720-0, Gislene Maria Batista Bandeira, matrícula nº 6658-3 
e João Hélio Moura da Silva matrícula nº 7035-1, para sob presidência da 
primeira, encarregarem-se dos respectivos trabalhos, até final conclusão. Art. 3º - 
Fixar o prazo de 30 (trinta) dias, para conclusão dos trabalhos processuais. Art. 
4º - Esta Portaria entra em vigor na data da publicação, revogadas disposições 
em contrario. GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, aos 
10 dias do mês de outubro 2017. Profº.Adriano Sales dos Santos Silva, 
Secretário Municipal de Educação, Decreto nº 025/2017 

PORTARIA Nº 234/17, DE 30 DE OUTUBRO DE 2017 
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ADRIANO SALES DOS 
SANTOS SILVA, USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS. RESOLVE: Art. 1º 
- Conceder, com base no Artigo 81, Inciso III, da Lei Municipal nº 003/99, de 
04/02/99, Licença Luto de 08 (oito) dias, ao servidor (96997) MARIA NATALINA 
ROCHA MACHADO anexo cópia da certidão de Óbito (Genitor), datado de 
14/09/2017, no período de 06/09/17 a 13/09/2017 com retorno no dia de 14 de 
Setembro de 2017, função Servente, com lotação na Secretaria Municipal de 
Educação (EMEF. América Joana). Art. 2º - Cabe a Coordenadoria de Recursos 
Humanos, fazer registro em ficha funcional face cumprimento da documentação 
comprobatória constante do Processo nº 922/2017. Art. 3º - Esta Portaria entra 
em vigor, com efeito a partir de 06 de Setembro de 2017, revogadas as 
disposições em contrário. Art. 4º - Registre-se. GABINETE DO SECRETÁRIO 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, aos 30 dias do mês de Outubro de 2017.    Prof. 
Adriano Sales dos Santos Silva, Secretário Municipal de Educação, Portaria Nº 
025/17 

PORTARIA Nº 235, DE 01 DE NOVEMBRO DE 2017. 
SR. ADRIANO SALES DOS SANTOS SILVA, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES 
LEGAIS E ... CONSIDERANDO o que dispõem o Regimento Eleitoral de 
Gestores das Unidades de Ensino da Rede Municipal de Educação, Capítulo I – 
DA COMISSÃO GERAL DAS ELEIÇÕES. RESOLVE: Art. 1º - NOMEIA os (as) 
técnicos (as) abaixo relacionado (as) para comporem a Comissão de Eleição, 
que deverá coordenar, assessorar e orientar as ações necessárias a realização 
do processo eleitoral nas escolas: NILVANE MONTEIRO SAMPAIO; SILVIA 
CILENE DE OLIVEIRA GADELHA; ROSIANE CRUZ DA FONSECA DE 
FREITAS; ELAINE CRISTINA SANTOS DA SILVA; TRIELE PEREIRA SANTOS; 
JOSÉ ALACID DA SILVA – SINTEPP; MARIA ERILEIDE DE SOUZA – SINTEPP. 
Art. 2º - As unidades de ensino que passarão pelo Processo Eleitoral de 
Gestores: 1.EMEF Maria da Encarnação; 2. EMEF José Monteiro Maia; 3. EMEF 
Dr. José João de Melo; 4. EMEF Maria de Nazaré Gomes Torres; 5. EMEF 
Graziela Gabriel; 6. EMEF Latif Ronald Jatene; 7. EMEF Maria Inês Costa; 8. 
EMEF Irene Rodrigues Titan; 9. EMEF Francisco Espinheiro Gomes; 10. EMEF 
Ana Paula dos Santos e Santos; 11. EMEF Georgina Rocha Nascimento; 12. 
EMEF Cacilda Passidônio; 13. EMEF Raimunda Maia de Carvalho; 14. EMEF 
Eronildes Farias; 15.EMEF Pedro Coelho da Mota; 16. EMEIEF Emília 
Gimennez. Art. 3º - Esta portaria entra em vigor com efeito retroativo a 1º de 
novembro de 2017, revogada as disposições em contrário. Art. 4º - Registra-se e 
cumpra-se. GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, aos 
sete dias do mês de novembro de dois mil e dezessete. Prof. Adriano Sales dos 
Santos Silva, Secretário Municipal de Educação, Decreto nº 025/17 

REGIMENTO ELEITORAL DE GESTORES DAS UNIDADES DE 
ENSINO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA 

MANDATO REFERENTE AO BIÊNIO 2018-2020 

TÍTULO I. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES. CAPÍTULO I. DA NATUREZA 
DAS ELEIÇÕES E DOS SEUS OBJETIVOS. Art.1º - As eleições serão 
normatizadas pelo presente Regimento Eleitoral, constituído segundo as 
disposições da Lei Municipal nº 024, de 30 de novembro de 2000, e da Lei 
Complementar nº 007/15, de 11 de dezembro de 2015. Art.2º - O presente 
Regimento Eleitoral visa nortear o processo de escolha dos gestores das 
unidades de ensino. Art.3º - As eleições visam eleger o(s) gestor(es) das 
unidades de ensino da Rede Municipal de Educação. I - o diretor e o vice-diretor 
das unidades de ensino serão eleitos pela comunidade escolar pelo voto direto, 
secreto e facultativo, sendo a votação por chapa; a) Para a realização da eleição, 
o número de discentes matriculados deverá ser no mínimo de 500(quinhentos), 
no ato do lançamento deste Regimento, tanto nas escolas urbanas quanto nas 
do campo. b) Entende-se por comunidade escolar os três seguimentos formados 
pelas categorias docentes, discentes, pais ou responsáveis legais e servidores 
da educação que pertençam à unidade de ensino; II – a eleição acontecerá 
simultaneamente, nas unidades de ensino (ANEXO), no dia 19 de dezembro de 
2017. §1º - Nas unidades de ensino em que não houver eleição, de acordo com o 
artigo 3º, alínea a, deste Regimento, a escolha dos Diretores (as) e Vice-diretor 
(es) será realizada pelo Prefeito, ouvida a sugestão do Conselho Escolar. § 2º - 
O Prefeito, acatando ou não o descrito no parágrafo anterior, fará a nomeação de 
acordo com os critérios do artigo 25, §2º, da Lei complementar 007/15, de 11 de 
dezembro de 2015. TÍTULO II. DA COORDENAÇÃO DO PROCESSO 
ELEITORAL. CAPÍTULO I. DA COMISSÃO GERAL DAS ELEIÇÕES. Art.4º - A 
Secretaria Municipal de Educação por meio do Secretário Municipal de Educação 
fará a composição da Comissão Geral das Eleições com membros da própria 
Secretaria e da direção do SINTEPP, designados por portaria específica, a fim de 
instruir a Comissão Eleitoral Escolar. Art.5º - A Comissão Geral das Eleições 
instruirá o Conselho Escolar ou Associação de Pais e Mestres no processo 
eleitoral para a escolha dos membros da Comissão Eleitoral Escolar. Parágrafo 
Único - Após as instruções ao Conselho Escolar ou Associação de Pais e 
Mestres, a Comissão Geral das Eleições poderá reunir-se com a Comissão 
Eleitoral Escolar e com membros das chapas, sem prejuízos de eventuais 
encaminhamentos do Conselho Escolar. CAPÍTULO II. DA COMISSÃO 
ELEITORAL ESCOLAR. Art.6º - Cada unidade de ensino constituirá uma 
Comissão Eleitoral Escolar com representatividade de todos os segmentos da 
comunidade escolar, eleita em assembleia geral, convocada e validada pelo 
Conselho Escolar ou Associação de Pais e Mestres em exercício. Art.7º - A 
Comissão Eleitoral Escolar será composta por 05 (cinco) membros titulares e 
igual número de suplentes, sendo: I - 02 (dois) representantes da categoria de 
docentes em exercício na unidade de ensino; II-01 (um) representante da 
categoria de pais ou responsáveis legais de discentes, devidamente matriculados 
e que apresente frequência regular; a) Será considerado representante da 
categoria aquele responsável que faz o acompanhamento permanente do 
discente e assina a documentação na unidade de ensino. III - 01 (um) 
representante da categoria de servidores em exercício na unidade de ensino; IV- 
01 (um) representante da categoria de discentes, com idade mínima de 12(doze) 
anos, devidamente matriculado e que apresente frequência regular. Art.8º - A 
Comissão Eleitoral Escolar elegerá, em sua primeira reunião, os membros 
titulares maiores de 18 (dezoito) anos, Presidente, Vice-presidente, Secretário e 
Vice-secretário e definirá as atribuições específicas de cada um. Art.9º - Depois 
de referendado, o membro que quiser desistir da Comissão Eleitoral Escolar 
poderá fazê-lo através da Carta de Renúncia direcionada à presidência da 
referida Comissão, que lavrará, em Ata, o comunicado e posterior publicação e 
apreciação do Conselho Escolar. a) Em caso de desistência do Presidente da 
Comissão Eleitoral Escolar, a Carta de Renúncia deverá ser direcionada ao 
Conselho Escolar, em reunião extraordinária, sendo este substituído pelo Vice. b) 
O prazo para desistir da Comissão Eleitoral Escolar finaliza 20 (vinte) dias antes 
das eleições. Art.10 - O mandato da Comissão Eleitoral Escolar inicia-se após a 
Assembleia que o referendou e encerra-se com a posse da chapa eleita. Art.11 - 
As reuniões da Comissão Eleitoral Escolar deverão ser previamente convocadas 
e as decisões serão tomadas por maioria simples de votos pelos membros 
presentes. a) Entende-se maioria simples de votos 50% (cinquenta por cento) 
mais 01 (um). Art.12 - Os membros do Conselho Escolar ou Associação de Pais 
e Mestres não poderão fazer parte da Comissão Eleitoral Escolar. Art.13 - Não 
podem compor a Comissão Eleitoral Escolar os candidatos: 
cônjuges/companheiros e parentes consanguíneos ou afins até 2º grau. Art.14 - 
Compete a Comissão Eleitoral Escolar: I – coordenar o processo eleitoral nas 
unidades de ensino; II - publicar o Edital com instruções do processo eleitoral, no 
dia 17 de novembro de 2017 , de acordo com as regras deste Regimento, 
publicado no Diário Oficial do Município; III – Fazer a inscrição, validação e 
divulgação das chapas aprovadas, em local de fácil visualização pela 
comunidade escolar, obedecendo à ordem de inscrição, até o dia 04 de 
dezembro de 2017 às 15h; IV – Realizar a inscrição das chapas através do 
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preenchimento da ficha de inscrição (anexo) por candidato, devendo conter todos 
os documentos necessários nesta solicitação; a) A inscrição pode ser realizada 
por um membro representante da chapa; b) A Comissão Eleitoral Escolar não 
deverá tomar posse de inscrição com documentação incompleta ou com 
pendências, devendo a situação ser registrada em ata; c) A chapa que possuir 
documentação incompleta ou pendências identificadas no ato de inscrição 
poderá saná-las até o último dia de inscrição prevista no inciso III deste artigo. V 
– A Comissão Eleitoral Escolar encaminhará a documentação das chapas 
inscritas, no dia 05 de dezembro de 2017, no horário de 08 às 14h, via ofício, à 
Comissão Geral das Eleições na Secretaria Municipal de Educação; a) A 
documentação de que trata o inciso V deste artigo, deverá ser entregue 
preferencialmente pelo Presidente e outro membro da Comissão Eleitoral 
Escolar.  b) A chapa que não atender os critérios de inscrição previstos neste 
Regimento será automaticamente excluída do processo eleitoral. VI - organizar e 
promover debates, para que todas as chapas possam apresentar seus proposta 
de trabalho à comunidade escolar; VII - credenciar um fiscal indicado por chapa 
inscrita para acompanhar todo o processo eleitoral; a) É vedado o 
credenciamento de parentes por consanguinidade ou não dos candidatos, 
gestores atuais que não estejam concorrendo e Secretário Escolar; VIII - 
designar no prazo de 48h, que antecedem a eleição, os componentes da mesa 
receptora e apuradora dos votos; IX - supervisionar os trabalhos da eleição e da 
apuração, garantido a lisura do pleito; X - providenciar as cédulas de votação, 
sem rasuras ou falhas de impressão, com a identificação das chapas inscritas, 
devidamente rubricadas pelo Presidente e o 1º Mesário da mesa receptora, 
autenticadas com o carimbo da unidade de ensino;  XI - receber as urnas, as 
atas referentes ao processo, as cédulas utilizadas e as listagens de votantes e 
arquivá-las na secretaria da unidade de ensino, para fins de esclarecimento, na 
hipótese de recursos interpostos;  XII - recolher o resultado da apuração e 
proclamar eleita, a chapa mais votada; XIII – encaminhar no dia 21 de dezembro 
de 2017, à Secretaria Municipal de Educação, através de ofício, a chapa 
vencedora do pleito, contendo o nome dos eleitos: diretor (a) e vice-diretor (a) 
com cópia legível da ata dos trabalhos eleitorais, citada no artigo 47, deste 
Regimento, devidamente assinada pelo Presidente;  § 1º - São atribuições 
exclusivas do Presidente da Comissão Eleitoral Escolar, as indicadas nos incisos 
V, XI, XII e XIII, deste artigo; § 2º - Todo o processo eleitoral deverá ser 
registrado em Ata. TÍTULO III. DAS CANDIDATURAS, DA IMPUGNAÇÃO E DA 
CAMPANHA ELEITORAL. CAPÍTULO I. DAS CONDIÇÕES À CANDIDATURA 
DAS CHAPAS. Art.15 – Poderá concorrer às eleições da unidade de ensino, a 
chapa constituída de Diretor e Vice-Diretor atendidos os seguintes requisitos: I - 
possuir curso de Licenciatura Plena em Pedagogia ou outra Licenciatura Plena, 
sendo que, no segundo caso, é necessário que o candidato tenha Pós-
graduação em Gestão Escolar;  a) Não havendo candidaturas de chapas com 
Pedagogos ou licenciados plenos com Pós-Graduação em Gestão Escolar, 
caracterizando assim carência, será permitida a candidatura de docentes com 
apenas a licenciatura plena; II - ser estável ou concursado efetivo, que já tenham 
cumprido o estágio probatório; III – ter, no mínimo, 03 (três) anos de experiências 
no Magistério; IV – pertencer, prioritariamente, à comunidade escolar; V – 
concordar, por escrito, com a candidatura, declarando disponibilidade de 200 
(duzentas) horas; VI – Apresentar, por escrito, a proposta de trabalho junto à 
unidade de ensino (Plano Bienal) destacando os 03 (três) eixos básicos da 
Gestão Escolar: Administrativo, Financeiro e Pedagógico; VII – Não haver 
exercido a função de Diretor ou Vice-Diretor consecutivamente nos 02 (dois) 
últimos pleitos; eleito ou nomeado sem eleição, ainda que fracionado ou 
alternadamente; VIII – Não haver exercido a função de Diretor ou Vice-Diretor da 
qual tenha sido dispensado, por cometimento de atos de desídia, improbidade 
administrativa (má aplicação e desvios de verbas públicas, condutas 
escandalosas etc.); IX - Não estar respondendo a Processo Administrativo 
Disciplinar ou Sindicância. § 1º - A comprovação da graduação de que trata o 
inciso I, deste artigo, poderá ser realizada através de Diploma, Certidão ou 
Declaração. a) A Certidão ou Declaração deverá ser acompanhada de Histórico 
Acadêmico, sob pena não aceitação da inscrição.  § 2º - Faz-se necessário que 
os membros das chapas apresentem cópia legível do contracheque atual que 
comprove fazer parte do corpo docente escolar; § 3º - Não havendo candidatura 
de chapas pertencentes à comunidade escolar, será permitida a inscrição de 
chapas de outras comunidades, no prazo de 48 horas, a contar da divulgação do 
comunicado de que trata o Artigo 17, parágrafo segundo, deste Regimento; § 4º - 
No ato da inscrição da chapa, todos os membros deverão apresentar certidões 
negativas, de que trata o inciso IX, deste artigo, a serem requeridas no setor de 
Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Castanhal sendo documento 
indispensável para homologação de candidaturas para função de Direção e Vice-
direção (s). § 5º - Na ausência de algum documento acima descrito, por qualquer 
membro(s) da(s) chapa(s), implicará na não homologação da inscrição. §6º- Não 
poderão concorrer, na mesma chapa, os candidatos: cônjuges/companheiros e 

parentes consanguíneos ou afins até 2º grau. Art.16 - O registro de candidaturas 
das chapas deverá ser homologado pela Comissão Eleitoral Escolar, dentro do 
período fixado neste Regimento. Art.17 – A Comissão Eleitoral Escolar 
providenciará a lavratura de ata após o encerramento do prazo de inscrição, 
declarando inscritas as chapas. § 1º - Tendo somente uma chapa inscrita, a 
opção de voto será de SIM ou NÃO para a consulta da comunidade escolar; § 2º 
- Não havendo chapa inscrita, a Comissão Eleitoral Escolar dará prazo de 48 
horas, por meio de Comunicado, para que chapas de outras comunidades 
apresentem inscrição, de acordo com as regras deste Regimento.  § 3º - Não 
havendo nenhuma inscrição no prazo estipulado, a Comissão Eleitoral Escolar 
lavrará ata de encerramento, publicando-a nos murais da unidade de ensino e 
remetendo-a ao Conselho Escolar, que em reunião extraordinária, encaminhará a 
Secretaria Municipal de Educação, via ofício, a sugestão para a função de Diretor 
(a) e Vice-diretor (a), para um mandato bienal, observando o disposto no 
parágrafo único do artigo 24, da Lei 007/15. Art.18 – A desistência de um 
componente de chapa ou de uma chapa inscrita para concorrer à eleição deverá 
acontecer através de Carta Renúncia direcionada à Comissão Eleitoral Escolar, 
que lavrará em ata publicando a decisão do requerente.  § 1º - A renúncia poderá 
acontecer até 12 (doze) dias antes da data programada para eleição. § 2º - Na 
renúncia de uma chapa, após o período citado no §1º, caso haja outra chapa 
concorrente, a eleição ocorrerá conforme artigo 17, § 1º. § 3º - Havendo apenas 
uma chapa inscrita, e esta renunciar a eleição, será aplicado o artigo 3º, §1º e 2º, 
deste Regimento.  CAPÍTULO II. DA IMPUGNAÇÃO DAS CHAPAS. Art.19 - A 
Comissão Eleitoral Escolar, após finalizado o prazo de inscrições, de que trata o 
artigo 14, inciso III, deste Regimento, dará publicidade à relação nominal das 
chapas através de Edital a ser afixado nos espaços da unidade de ensino, 
declarando aberto o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para a impugnação de 
candidaturas. a) Caso hajam duas chapas concorrendo ao pleito, e que uma seja 
impugnada, a eleição ocorrerá normalmente, observado o artigo 17, § 1º deste 
Regimento. Art.20 – Em caso flagrante de doação, oferecimento, promessa, ou 
entrega de bem ou vantagem pessoal de qualquer natureza ao eleitor, pelo 
candidato ou por cabo eleitoral, inclusive emprego ou função privilegiada, ou 
qualquer situação que caracterize captação ilícita de sufrágio e abuso de poder 
econômico, imediatamente a Comissão Eleitoral Escolar impugnará a(s) 
chapa(s). Art.21 - A impugnação somente poderá versar sobre causas de 
inelegibilidade, previstas neste Regimento e será proposta através de 
requerimento fundamentado com provas, dirigido à Comissão Eleitoral Escolar. § 
1º - No encerramento do prazo de impugnação, a Comissão Eleitoral Escolar 
lavrará a ata, na qual ficarão consignadas as impugnações propostas, 
destacando-se, nominalmente, os impugnantes e os candidatos impugnados. § 
2º - A Comissão Eleitoral Escolar no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a partir 
de entrega da documentação, notificará o candidato da chapa impugnada para 
que apresente sua defesa no prazo 24 (vinte e quatro) horas. Art.22 – Decidido 
pelo acolhimento da impugnação, a Comissão Eleitoral Escolar providenciará no 
prazo de 24 (vinte e quatro) horas:  I – notificação ao impugnado do acolhimento 
de sua impugnação. II - afixação da decisão no quadro de avisos da unidade de 
ensino ou no hall de entrada da referida para conhecimento de todos os 
interessados; III - julgada procedente a impugnação de um componente da 
chapa, este não poderá concorrer à eleição, podendo a chapa apresentar outro 
candidato em substituição ao impugnado, no prazo de 24 horas, a contar da 
ciência por escrito de sua impugnação.  a) O candidato apresentado deverá 
preencher os requisitos legais contidos neste Regimento. CAPÍTULO III. DA 
CAMPANHA ELEITORAL. Art.23 - Na Campanha Eleitoral será assegurado o 
direito de realizar propaganda das chapas, desde que respeitada às disposições 
previstas neste Regimento e terá início, logo após a validação e divulgação das 
chapas aprovadas pela Comissão Eleitoral Escolar. § 1º - Os atuais gestores da 
unidade de ensino não poderão criar obstáculos ao desenvolvimento das 
campanhas, porém deverão zelar pela manutenção da disciplina e da ordem, 
bem como pela continuidade das atividades pedagógicas, administrativas e 
preservação do patrimônio escolar; a) No caso da candidatura dos atuais 
gestores da unidade de ensino caberá, ao Secretário Escolar, cumprir os atos 
citados neste parágrafo. § 2º - As atividades da campanha encerrar-se-ão 24 
(vinte e quatro) horas antes da data fixada para as eleições; § 3º - As campanhas 
das chapas inscritas devem ser pautadas pelos princípios éticos e de decoro, 
compatíveis com as funções para as quais estão concorrendo; § 4º - Os 
componentes das chapas não poderão coagir, incitar e/ou fazer acordos em 
decorrência da eleição; § 5º - É proibida a realização de programações festivas, 
doações de materiais esportivos, passeios ou brindes que objetivem benefícios 
às chapas que estão concorrendo; § 6º - Fica proibido aos docentes candidatos e 
do corpo docente escolar o uso de aulas para promoção de candidaturas; § 7º - É 
proibido perturbar os trabalhos pedagógicos e administrativos;§ 8º - No período 
do processo eleitoral não poderão ocorrer suspensão das aulas; § 8º - É vedado 
coagir, atentar contra a ordem e dignidade dos eleitores e das chapas 
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concorrentes; § 9º - Será possível fazer propaganda eleitoral na internet, em sites 
dos membros da chapa, e também por meio de blogs, redes sociais, sites de 
mensagens instantâneas e assemelhados, cujo conteúdo seja gerado ou editado 
pelos membros de chapa ou de iniciativa de qualquer pessoa natural; a) A 
liberação de que trata este parágrafo deverá ser voltada, única e exclusivamente, 
para que os candidatos apresentem suas propostas de trabalho, de acordo com 
as disposições deste Regimento.  § 10 – Os sites oficiais das unidades de ensino 
deverão apenas comunicar o processo eleitoral e o nome das chapas.  Art.24 – 
São vedadas na campanha eleitoral: confecção, utilização e distribuição pelas 
chapas dos materiais: camisetas, chaveiros, bonés, canetas, adesivos, brindes, 
cestas básicas, botton ou quaisquer outros bens ou materiais que possam 
proporcionar vantagem ao eleitor. § 1º - Havendo denúncia de captação ilícita de 
sufrágio até a data da eleição, esta deverá ser apurada e julgada pela Comissão 
Eleitoral Escolar. § 2º - A(s) denúncia(s) de irregularidade(s) após a data das 
eleições ficará a cargo do Conselho Escolar ou Associação de Pais e Mestres 
para apurar e julgar, no prazo de 05(cinco) dias úteis, devendo encaminhar à 
Comissão Geral da Eleição da Secretaria Municipal de Educação. § 3º - 
Confirmada(s) a(s) irregularidade(s), a Secretaria Municipal de Educação 
procederá a nulidade da eleição na unidade de ensino onde ocorreu o fato, 
tornando inelegíveis os membros da(s) chapa(s) denunciada(s), convocando 
novas eleições no prazo de 40 (quarenta) dias. CAPÍTULO IV. DA 
PROPAGANDA ELEITORAL. Art.25 - A propaganda eleitoral obedecerá a 
princípios democráticos e obrigatoriamente deverá seguir critérios igualitários, 
para todas as chapas concorrentes. § 1º - A propaganda eleitoral, 
prioritariamente, será voltada à comunidade escolar; a) Poderá ser utilizado rádio 
comunitária e programa de televisão local. § 2º - A apresentação das chapas à 
comunidade escolar após a homologação pela Comissão Eleitoral Escolar será 
de trinta minutos, e por ordem de inscrição; § 3º - O debate será organizado na 
unidade de ensino, antes do início das atividades escolares e/ou em dois 
intervalos programados com a duração de 30 minutos no máximo; a) Não é 
obrigatória a participação em debates pelas chapas concorrentes. § 4º - 
Prioritariamente as discussões deverão ser com discentes, docentes, pais ou 
responsáveis legais e servidores de apoio e administrativos da unidade de 
ensino; § 5º - Será permitida a divulgação dos materiais de propagandas pelas 
chapas inscritas, somente nos locais estabelecidos pela Comissão Eleitoral 
Escolar, os quais obedecerão a critérios determinados para evitar excessos; a) O 
tamanho Máximo do banner será de 1,00mX 0,70cm (comprimento e largura). b) 
Os panfletos e folder terão o tamanho máximo da folha de papel A4. § 6º - 
Somente os candidatos das chapas poderão usar blusas e bonés com 
propaganda; § 7º - A visita dos candidatos às salas de aula poderá ser feita (02) 
duas vezes por semana, com tempo máximo de 10 (dez) minutos para cada 
chapa, devendo ser mediado pela Comissão Eleitoral Escolar. TÍTULO IV. DOS 
ELEITORES, DOS VOTOS, DA MESA RECEPTORA E DA MESA 
APURADORA. CAPÍTULO I. DO CADASTRAMENTO DOS ELEITORES. Art.26 
– O cadastramento e credenciamento de pessoas na Comunidade Escolar ao 
processo de escolha das chapas, dentro de cada uma de suas respectivas 
categorias, obedecerão aos seguintes critérios: I – discentes regularmente 
matriculados na unidade de ensino, a partir de 12 anos, com frequência regular; 
II – docentes e servidores regularmente lotados na unidade de ensino; a) O (a) 
Secretário Escolar deverá disponibilizar a lista nominal dos servidores, no prazo 
previsto no artigo 27, deste Regimento, por meio de solicitação da Comissão 
Eleitoral Escolar, sendo considerado o cadastramento dos mesmos.    III – pais 
ou responsáveis legais do discente descrito no inciso I deste artigo.  §1º - Não 
serão considerados eleitores os servidores que se encontram afastados de suas 
atividades por motivo de licença sem vencimento. § 2º - Cada eleitor terá direito 
apenas a um voto, ainda que pertença a duas categorias ou possua dois vínculos 
funcionais. Art.27 – O período de cadastramento e credenciamento de eleitores 
acontecerá até 03 (três) dias antes da data fixada para as eleições em edital pela 
Comissão Eleitoral Escolar, durante os horários de expediente.  Art.28– 
Finalizando o prazo para cadastramento, a Comissão Eleitoral Escolar 
disponibilizará, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, no quadro mural da 
unidade de ensino, a relação da quantidade de eleitores inscritos e credenciados 
por categoria.  CAPÍTULO II. DO VOTO DIRETO E SECRETO. Art.29 – O voto é 
direto e secreto a fim de assegurar, no processo eleitoral, a participação de todas 
as categorias que compõem a comunidade escolar, sendo vedado o voto por 
procuração ou representação. Art.30 – O voto é facultativo e não obrigatório, 
devendo exercê-lo por pessoa devidamente cadastrada e credenciada nos 
períodos indicados neste Regimento. Art.31 - O processo de cadastramento será 
efetivado no interior da unidade de ensino, sempre com o acompanhamento e 
assessoramento da Comissão Eleitoral Escolar e do Conselho Escolar ou 
Associação de Pais e Mestres. Art.32 – O votante terá direito a votar uma única 
vez. a) Independentemente do número de filhos matriculados na unidade de 
ensino, os pais ou responsáveis só terão direto a 01 (um) voto. b) A garantia de 

que o eleitor votará uma única vez se dará através da relação nominal dos 
cadastrados e credenciados para o pleito, por categoria, no qual o eleitor, antes 
de votar, deverá apresentar documento com foto e assinar à frente de seus 
dados no espaço e local destinado para tal.  c) A identificação através de 
documento com foto NÃO se aplica aos discentes com idade entre 12 e 14 anos.  
Art.33 – Todo o processo deverá ser acompanhado pela Comissão Eleitoral 
Escolar, membros do Conselho Escolar, Mesários e Fiscais. CAPÍTULO III. DA 
MESA RECEPTORA. Art.34 – A mesa receptora será composta por 03 (três) 
representantes, escolhidos dentre os membros da Comissão Eleitoral Escolar 
e/ou dos servidores da unidade de ensino, sendo: I – Presidente; II – 1º Mesário;  
III – 2º Mesário. § 1º - Não poderão integrar a Mesa receptora os candidatos, 
seus familiares e/ou fiscal com vínculos. § 2º - Na ausência temporária do 
Presidente, assume as suas funções o 1º Mesário. § 3º - A votação deverá 
acompanhar o(s) turno(s) de funcionamento da unidade de ensino, conforme o 
quadro de horário definido e divulgado pela Comissão Eleitoral Escolar. a) Nas 
unidades de ensino onde funcionam os 03 (três) turnos, o horário encerrar-se-á 
às 20h00. § 4º - Caso a unidade de ensino não possua servidores suficientes 
para compor as mesas receptoras, a Comissão Eleitoral Escolar poderá convocar 
integrantes da comunidade escolar, observando as disposições do §1º deste 
artigo.  Art.35 – Compete à Mesa Receptora: I – organizar os trabalhos de 
votação; II – zelar pela ordem e regularidade do processo de votação;  III – 
autenticar as cédulas de votação com suas rubricas e carimbo da unidade de 
ensino; IV – solucionar imediatamente todas as dúvidas e questões que 
ocorrerem no processo de votação; V – verificar antes de o eleitor exercer o 
direito de voto, a autenticidade dos documentos apresentados e a perfeita 
identificação do votante; VI – realizar a contagem nas listas de votação 
totalizando o quantitativo de votantes e abstinências por segmento para inserir na 
Ata de Votação; VII – lacrar a Ata de Votação anotando fielmente todas as 
ocorrências; VIII – lacrar as urnas de votação e rubricar os lacres; IX – remeter a 
Ata de Votação e as urnas à Mesa Apuradora para a continuidade do processo 
eleitoral. Art.36 – A Mesa Receptora deve ser instalada em local adequado e 
acessível numa disposição que assegure a privacidade e o voto secreto do 
eleitor. CAPÍTULO IV. DA MESA APURADORA. Art.37 – O Presidente da 
Comissão Eleitoral Escolar indicará 03 (três) integrantes da referida Comissão 
e/ou dentre os servidores da unidade de ensino para constituir a Mesa 
Apuradora. Art.38 – A apuração dos votos poderá ocorrer no mesmo local de 
votação, em sessão fechada e única, pela Mesa Apuradora, com a presença dos 
membros da comissão eleitoral escolar, sendo um candidato e um fiscal de cada 
chapa, que deverão assinar a ATA final do processo de apuração. Parágrafo 
Único – A apuração será iniciada imediatamente após o encerramento da 
votação. Art.39 – Antes de iniciar a apuração, todas as ocorrências lançadas na 
Ata de Votação, deverão ser analisadas e resolvidas pela Mesa Apuradora e 
Comissão Eleitoral Escolar. Art.40 – Serão consideradas nulas as cédulas que: I 
– não corresponderem ao modelo aprovado e disponibilizado pela Comissão 
Eleitoral Escolar; II – tiverem mais de um nome assinalado; III – contenham 
expressões, palavras, frases ou sinais que possam identificar o voto; IV – não 
apresentarem o carimbo da unidade de ensino; V – não estiverem autenticadas 
com rubrica dos componentes da Mesa Receptora. Parágrafo Único – Os casos 
omissos serão analisados e julgados, imediatamente, pela Mesa Apuradora e 
Comissão Eleitoral Escolar. Art.41 - Concluída a apuração dos votos o presidente 
da Mesa Apuradora deverá: I – lavrar a Ata de Apuração; a) Cópias da Ata de 
Apuração deverão ser publicadas no quadro de aviso da unidade de ensino para 
conhecimento dos interessados. II – preencher o Boletim de Apuração; a) No 
Boletim de Apuração constará a quantidade geral de votos, a quantidade e a 
porcentagem de votos para cada candidato, em BRANCO e a quantidade e a 
porcentagem de votos de cada categoria. III – recolocar as cédulas nas urnas, 
lacrá-las e assinar o lacre; IV – entregar a Comissão Eleitoral Escolar os 
documento acima citados e as urnas; V – encerrar os trabalhos da eleição. Art.42 
– Far-se-á o comparativo entre a quantidade de votos computados e a 
quantidade de eleitores que votaram. Art.43 – Os pedidos de anulação de votos, 
de urna e de eleição somente poderão ser requeridos por chapas, por escrito, 
dirigidos à Mesa Apuradora que os apreciará, assim que recebidos. Art.44 – Será 
anulada a eleição quando, mediante requerimento ou recurso formalizado nos 
termos do presente Regimento, ficar comprovada que: I - a eleição foi realizada 
em dia e hora não designado no edital de convocação; II - a eleição foi realizada 
em local diverso do publicado na forma deste Regimento, sem prévia divulgação, 
com no mínimo 24 (vinte e quatro) horas de antecedência. III - não for cumprida 
qualquer das formalidades essenciais estabelecidas neste Regimento Eleitoral.  
Art.45 – Anulada a eleição, outra será convocada em prazo máximo de 40 
(quarenta) dias. Art.46 – Em caso de empate, adotar-se-á os seguintes critérios 
para o desempate: anuência progressiva das seguintes categorias: Discentes, 
Servidores, Pais ou Responsáveis; a chapa que possui componentes com o 
curso de Licenciatura Plena em Pedagogia ou outra Licenciatura Plena, sendo 
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que, na segunda hipótese, é necessário que o candidato tenha Pós-graduação 
em Gestão Escolar; aquele com mais tempo de magistério municipal. TÍTULO V. 
DOS RESULTADOS ELEITORAIS. Art.47 – Finalizada a apuração, o Presidente 
da Mesa Apuradora proclamará eleita a chapa para a Direção da unidade de 
ensino, fazendo lavrar a Ata circunstanciada dos trabalhos eleitorais, que deverá 
ser afixada nos quadros de aviso para conhecimento de todos. I - A ata deverá 
conter obrigatoriamente: a) Data e hora de abertura e encerramento dos 
trabalhos; b) Número e local(ais) em que funcionou(ram) a(s) mesa (s) 
receptora(s), com os nomes dos respectivos componentes; c) Resultado do 
relatório de apuração da urna, especificando o número de votantes por categoria, 
votos atribuídos a cada chapa, votos em BRANCO, sendo este último em todas 
as instâncias; d) Número total de eleitores votantes e não votantes; e) 
Resultados finais da apuração. Art.48 – Será proclamada pela Comissão Eleitoral 
Escolar e Conselho Escolar ou Associação de Pais e Mestres a chapa mais 
votada. TÍTULO VI. DAS DISPOSIÇÕES COMPLEMENTARES. Art.49 – Após a 
proclamação dos resultados, os nomes dos componentes da chapa eleita, serão 
encaminhados à Secretaria Municipal de Educação, para apreciação do Poder 
Executivo, que nomeará o Diretor (a) e o(s) (a) (as) Vice-Diretores (as) eleitos 
pela comunidade escolar, respaldados em Ofício e ATA da unidade de ensino.  
Art.50 – Para efeito de transição entre a gestão atual e a gestão vencedora, 
serão prestados, se possível com acompanhamento do Conselho Escolar, 
informações de cunho administrativo, pedagógico e financeiro, desenvolvidas na 
unidade de ensino.  Parágrafo Único – Os atuais gestores da unidade de ensino 
não poderão criar obstáculos à transição mencionada no caput deste artigo, 
devendo colaborar para o pleno conhecimento da situação da unidade de ensino, 
sob pena de apuração de responsabilidades nos termos da legislação vigente.  
Art.51 - O período de mandato do Diretor e do Vice-Diretor será de dois anos.  
Art.52- A vacância da função se dará pela conclusão de mandato, renúncia, 
aposentadoria, falecimento ou destituição.  Parágrafo Único - A destituição 
somente poderá ocorrer, motivadamente, após a conclusão de Sindicância e/ou 
Processo Administrativo Disciplinar, sendo-lhe assegurado o contraditório e a 
ampla defesa, de acordo com a legislação em vigor. Art.53 – Os casos omissos 
sobre as eleições neste Regimento serão resolvidos pela Comissão Eleitoral 
Escolar, em primeira instância, pelo Conselho Escolar ou Associação de Pais e 
Mestres, em segunda instância e pela Comissão Geral Eleitoral em última 
instância. Art.54 – Este Regimento entrará em vigor a partir de sua publicação, 
revogada as disposições em contrário. Castanhal, 07 de novembro de 2017. Prof. 
Adriano Sales dos Santos Silva, Secretário Municipal de Educação, Decreto nº 
025/17. José Alacid da Silva, Coordenador do Sintpepp 

ANEXO I 
UNIDADES DE ENSINO QUE PASSARÃO PELO PROCESSO 

ELEITORAL 2017 
DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA MANDATO 

REFERENTE AO BIÊNIO 2018-2020 
1.EMEF Maria da Encarnação; 2. EMEF José Monteiro Maia; 3. EMEF Dr. José 
João de Melo; 4. EMEF Maria de Nazaré Gomes Torres; 5. EMEF Graziela 
Gabriel; 6. EMEF Latif Ronald Jatene; 7. EMEF Maria Inês Costa; 8. EMEF Irene 
Rodrigues Titan; 9. EMEF Francisco Espinheiro Gomes; 10. EMEF Ana Paula 
dos Santos e Santos; 11. EMEF Georgina Rocha Nascimento; 12. EMEF Cacilda 
Passidônio; 13. EMEF Raimunda Maia de Carvalho; 14. EMEF Eronildes Farias; 
15.EMEF Pedro Coelho da Mota; 16. EMEIEF Emília Gimennez. 

ANEXO II 
FICHA DE INSCRIÇÃO PARA GESTORES DAS UNIDADES DE 

ENSINO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
Nº de inscrição: _______________________________ 
1 – Identificação do candidato  
Nome Completo: ___________________________________________________ 
CPF: _________________________________      R.G: ____________________ 
Telefone: _____________________ E-mail: _____________________________ 
Endereço: ________________________________________________________ 
2 – Dados Funcionais: 
Unidade de Ensino: _________________________________________________ 
Endereço: ___________________________ Telefone: _____________________ 
Função: _____________________________ Matrícula: ____________________ 
Cargo: __________________________ 
3 – Dados Específicos do Processo de Escolha (Conforme Capítulo I – Das 
Condições à candidatura das chapas):  
Unidade de Ensino para a qual deseja se candidatar: ______________________ 
Documentos entregues no ato da inscrição: 
(   ) Cópia da carteira de identidade; 
(   ) Cópia do CPF – Cadastro de Pessoa Física;  

(   ) Cópia autenticada do diploma de licenciatura plena em Pedagogia (frente e 
verso); 
(   ) Cópia autenticada do diploma de licenciatura plena (frente e verso);  
(   ) Declaração ou Certidão autenticada de conclusão de curso com Histórico 
Acadêmico;  
(   ) Cópia autenticada do diploma de pós graduação em Gestão Escolar (frente e 
verso); 
(   ) Cópia do último contra cheque; 
(   ) Declaração de disponibilidade de 200 horas; 
(   ) Proposta de Trabalho Bienal impresso;  
(   ) Certidão Negativa do PAD e da Sindicância; 

Castanhal, ___/____/____. 
_____________________________________________ 

Assinatura do Candidato 
_____________________________________________ 

Assinatura do Responsável pela inscrição 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PROTOCOLO: 
Nº de Inscrição:____________________________________________________ 
Nome da Chapa:___________________________________________________ 
Matrícula Funcional: ________________________________________________ 
Unidade de Ensino para a qual deseja se candidatar: ______________________ 
Parecer da Comissão Eleitoral: _______________________________________  

 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

PORTARIA Nº 2.252/17, DE 02 DE OUTUBRO DE 2017. 
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CASTANHAL, SILVAN 
FRANCISCO DA SILVA, no uso de suas atribuições legais, Considerando o 
resultado do exame médico, que atesta a inexistência de capacidade do(a) 
servidor(a) para exercer suas funções de A.C.S-Agente Comunitário de Saúde, 
que dentre as atribuições estão desenvolver ações para integrar as equipes de 
saúde juntamente com a população adscrita as Unidades Básicas, bem como 
orientar famílias quanto a utilização dos serviços de saúde disponíveis e ainda 
promover ações educativas visando a promoção de saúde e prevenção de 
doenças: RESOLVE: Art. 1° - Prorrogar a readaptação por mais 120 (Cento e 
Vinte) dias o (a) servidor (a): GLEIBIA DO SOCORRO DO NASCIMENTO 
SILVA, cargo: A.C.S, matrícula: 110-4/1, Posto de saúde do Ianetama I, com a 
finalidade de desenvolver suas atividades internamente e sem agravamento de 
seu estado de saúde, no período compreendido entre 13/10/2017 a 09/02/2018, 
com retorno no dia imediato a este. Art. 2º - A Coordenadoria de Gestão com 
Pessoas anotará em ficha funcional face cumprimento da documentação 
comprobatória constante no processo n.º 130/2016. Art. 3° - Esta portaria entra 
em vigor a partir do dia 13 de outubro de 2017, revogadas as disposições em 
contrário. Art. 4° - Registre-se e cumpra-se. GABINETE DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE SAÚDE, aos dois dias do mês de outubro de 2017. SIMONE 
SAMPAIO LAMEIRA MORBACH, Coordenadora de Gestão com Pessoas, 
Portaria nº 297/17, de 02 de janeiro de 2017, SILVAN FRANCISCO DA SILVA, 
Secretário Municipal de Saúde de Castanhal, Decreto nº 015/17, de 02 de janeiro 
de 2017 

PORTARIA Nº 2.294/17, DE 17 DE OUTUBRO DE 2017. 
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CASTANHAL, SILVAN 
FRANCISCO DA SILVA, no uso de suas atribuições legais, Considerando o 
resultado do exame médico, que atesta a inexistência de capacidade do (a) 
servidor (a) para exercer suas funções de SERVENTE, que dentre as atribuições 
estão em realizar trabalhos de limpeza em geral a fim de manter e assegurar o 
asseio, e as condições de higiene e conservação do local de trabalho. 
RESOLVE: Art. 1° - Readaptar por 90 (noventa) dias o (a) servidor (a) MARIA 
ELIANE BARBOSA DA SILVA, cargo: SERVENTE, matrícula 8490-5/1, Posto 
de saúde do IMPERADOR (POSTOS E UNIDADES - EFETIVOS), com a 
finalidade de desenvolver suas atividades internamente e sem agravamento de 
seu estado de saúde, no período compreendido entre 13/10/2017 a 10/01/2018, 
com retorno no dia imediato a este. Art. 2º - A Coordenadoria de Gestão com 
Pessoas anotará em ficha funcional face cumprimento da documentação 
comprobatória constante no processo n.º 476/2017. Art. 3° - Esta portaria entra 
em vigor com efeito retroativo ao dia 13 de outubro de 2017, revogadas as 
disposições em contrário. Art. 4° - Registre-se e cumpra-se. GABINETE DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, aos 17 dias do mês de outubro de 2017. 
SIMONE SAMPAIO LAMEIRA MORBACH, Coordenadora de Gestão com 
Pessoas, Portaria nº 297/17, de 02 de janeiro de 2017. SILVAN FRANCISCO DA 
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SILVA, Secretário Municipal de Saúde de Castanhal, Decreto nº 015/17, de 02 de 
janeiro de 2017 

PORTARIA Nº 2.302/17, DE 18 DE OUTUBRO DE 2017. 
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CASTANHAL, 

SILVAN FRANCISCO DA SILVA, no uso de suas atribuições legais, 

Considerando o resultado do exame médico, que atesta a inexistência de 

capacidade do (a) servidor (a) para exercer suas funções de SERVENTE, 

que dentre as atribuições estão em realizar trabalhos de limpeza em geral 

a fim de manter e assegurar o asseio, e as condições de higiene e 

conservação do local de trabalho. RESOLVE: Art. 1° - Prorrogar a 

readaptação por mais 120 (Cento e Vinte) dias do (a) servidor (a) INÁ 

SANDRA ROCHA DE SOUSA, cargo: SERVENTE, matrícula 7227-

3/1, no CENTRO CARDIOLOGICO-EFETIVO, com a finalidade de 

desenvolver suas atividades internamente e sem agravamento de seu 

estado de saúde, no período compreendido entre 17/10/2017 a 

13/02/2018, com retorno no dia imediato a este. Art. 2º - Esta portaria 

entra em vigor com efeito retroativo ao dia 17 de outubro de 2017, 

revogadas as disposições em contrário. Art. 3° - Registre-se e cumpra-se. 

GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE, aos dezoito 

dias do mês de outubro de 2017. SIMONE SAMPAIO LAMEIRA 

MORBACH. Coordenadora de Gestão com Pessoas, Portaria nº 297/17, 

de 02 de janeiro de 2017. SILVAN FRANCISCO DA SILVA, Secretário 

Municipal de Saúde de Castanhal, Decreto nº 015/17, de 02 de janeiro de 

2017 

PORTARIA Nº 2.337/17, DE 27 DE OUTUBRO DE 2017. 
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CASTANHAL, 

SILVAN FRANCISCO DA SILVA, no uso de suas atribuições legais, 

Considerando o resultado do exame médico, que atesta a inexistência de 

capacidade do (a) servidor (a) para exercer suas funções de SERVENTE, 

que dentre as atribuições estão em realizar trabalhos de limpeza em geral 

a fim de manter e assegurar o asseio, e as condições de higiene e 

conservação do local de trabalho. RESOLVE: Art. 1° - Readaptar por 180 

(Cento e Oitenta) dias o (a) servidor (a) ANTONIA CRISTINA DOS 

SANTOS UEOKA, cargo: SERVENTE, matrícula 7916-2/1, Posto de 

saúde do JADER. S JOÃO (POSTOS E UNIDADES - EFETIVOS), com 

a finalidade de desenvolver suas atividades internamente e sem 

agravamento de seu estado de saúde, no período compreendido entre 

27/10/2017 a 24/04/2018, com retorno no dia imediato a este. Art. 2º - A 

Coordenadoria de Gestão com Pessoas anotará em ficha funcional face 

cumprimento da documentação comprobatória constante no processo n.º 

206/2014. Art. 3° - Esta portaria entra em vigor a partir do dia 27 de 

outubro de 2017, revogadas as disposições em contrário. Art. 4° - 

Registre-se e cumpra-se. GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL 

DE SAÚDE, aos vinte e sete dias do mês de outubro de 2017. SIMONE 

SAMPAIO LAMEIRA MORBACH, Coordenadora de Gestão com 

Pessoas, Portaria nº 297/17, de 02 de janeiro de 2017. SILVAN 

FRANCISCO DA SILVA, Secretário Municipal de Saúde de Castanhal, 

Decreto nº 015/17, de 02 de janeiro de 2017 

PORTARIA Nº 2.353/17, DE 31 DE OUTUBRO DE 2017. 
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CASTANHAL, SILVAN 
FRANCISCO DA SILVA, no uso de suas atribuições legais, Considerando o 
resultado do exame médico, que atesta a inexistência de capacidade do (a) 
servidor (a) para exercer suas funções de A.C.S-Agente Comunitário de Saúde, 
que dentre as atribuições estão desenvolver ações para integrar as equipes de 
saúde juntamente com a população adscrita as Unidades Básicas, bem como 
orientar famílias quanto a utilização dos serviços de saúde disponíveis e ainda 
promover ações educativas visando a promoção de saúde e prevenção de 
doenças: RESOLVE: Art. 1° - Prorrogar a readaptação por mais 90 (Noventa) 
dias o (a) servidor (a) RAIMUNDA DO SOCORRO RIBEIRO DA SILVA, cargo: 
A.C.S, matrícula 267-4/1, Posto de Saúde São João I, com finalidade de 
desenvolver suas atividades internamente e sem agravamento de seu estado de 
saúde, no período compreendido entre 31/10/2017 a 28/01/2018, com retorno no 
dia imediato a este. Art. 2º - A Coordenadoria de Gestão com Pessoas anotará 
em ficha funcional face cumprimento da documentação comprobatória constante 
no processo n.º 252/2014. Art. 3° - Esta portaria entra em vigor a partir do dia 31 
de outubro de 2017, revogadas as disposições em contrário. Art. 4° - Registre-se 
e cumpra-se. GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, aos trinta e 
um dias do mês de outubro de 2017. SIMONE SAMPAIO LAMEIRA MORBACH, 
Coordenadora de Gestão com Pessoas, Portaria nº 297/17, de 02 de janeiro de 
2017. SILVAN FRANCISCO DA SILVA, Secretário Municipal de Saúde de 
Castanhal, Decreto nº 015/17, de 02 de janeiro de 2017 

 
FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASTANHAL 

PORTARIA N°10/2017, DE 07 DE NOVEMBRO DE 2017 
A SUPERINTENDENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CASTANHAL, MARIA 
ELANE GADELHA COSTA, USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS. 
RESOLVE: Art. 1°- Conceder Licença Paternidade de 05 (Cinco) dias ao servidor 
NILTON BRAGA FERREIRA, matrícula 44610, cargo MUSICO, Local: Escola de 
Música Mestre Odilon – Fundação Cultural de Castanhal – no período 27/10/17 a 
31/10/17com base no artigo 10, § 1º, do Alto das Disposições Constitucionais 
Transitórias. Art. 2°- A coordenadoria de Gestão com Pessoas anotará em ficha 
funcional face cumprimento da documentação comprobatória constante em 
Processo.  Art. 3°- Esta portaria entra em vigor, com efeito a partir de 27 de 
outubro de 2017, revogadas as disposições em contrário. Art. 4°- Registre-se. 
GABINETE DA SUPERINTENDENTE DA FUNDAÇÃO CULTURAL DO 
MUNICÍPIO DE CASTANHAL, aos 07 dias do mês de novembro de 2017. Maria 
Elane Gadelha Costa, Superintendente da Fundação de Castanhal 

 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPRIMENTOS E LICITAÇÃO 

CONTRATO Nº 217/2017 
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, ENTRE AS PARTES A SEGUIR 
IDENTIFICADAS COMO  CONTRATANTE  E  CONTRATADO,  RESOLVEM DE 
COMUM ACORDO E NOS MELHORES TERMOS DE DIREITO, AJUSTAR E 
CONTRATAR O SEGUINTE:  DAS PARTES: CLÁUSULA PRIMEIRA: A 
CONTRATANTE é a PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL, pessoa 
jurídica de direito público, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 05.121.991/0001-84, 
com sede estabelecida à Av. Barão do Rio Branco, n.º 2232, Bairro: Centro, 
neste Município de Castanhal – Pará, representada neste ato pelo seu Prefeito 
Municipal, Sr. Pedro Coelho da Mota Filho, brasileiro, casado, arquiteto, portador 
da carteira de identidade nº 3217611 SEGUP/PA e do CPF n.º 057.959.822-53, 
residente e domiciliado à Rd. BR 316, s/n, nesta cidade de Castanhal-Pa. 
CLÁUSULA SEGUNDA: A CONTRATADA é a Empresa F. M. GALVÃO 
TRANSPORTES inscrita no CNPJ/MF n.º 27.272.929/0001, com sede 
estabelecida na Rua Comandante Francisco de Assis, 1847, Nova Olinda, neste 
Município de Castanhal - Pará, representada pelo Sr. Fernando Monteiro Galvão, 
casado, brasileiro, empresário, portador da RG. Nº 4928833 SSP/PA e do CPF 
/MF n.º 819.573.192-91, residente e domiciliada nesta Cidade de Castanhal - 
Pará.  DO OBJETO: CLÁUSULA TERCEIRA: O objeto do presente contrato 
vinculado ao Edital de Credenciamento n.º 001/2017 é a prestação do serviço de 
locação de veículo(s) com motorista para atender as necessidades da Secretaria 
Municipal de Obras, pelo período de 03 (três) meses a contar da data de 
04/10/2017 até 31/12/2017, conforme planilha abaixo: 

Item Descritivo 
Quant./ 

Mês 
P. Unit. P. Total 

01 
 

Locação de veículo tipo caçamba basculante, 
M.BENZ/L 1620, ano 2000, placa CXA 9448. 
Com disponibilidade para SEMOB 

03 
R$ 

5.500,00 
R$ 

16.500,00 
 

Total global R$ 16.500,00 

PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO CLAÚSULA QUARTA: O preço 
mensal do serviço é R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais), podendo 
perfazer um total de R$ 16.500,00 (dezesseis mil e quinhentos reais), sendo por 
conta da contratada toda e qualquer despesa com impostos, taxas, obrigações 
sociais e manutenção dos veículos. As condições de pagamento serão efetuadas 
mensalmente, conforme a execução dos serviços. PREÇO E CONDIÇÕES DE 
PAGAMENTO. CLAÚSULA QUARTA: O preço mensal do serviço é R$ 7.500,00 
(sete mil e quinhentos reais), podendo perfazer um total de R$ 15.000,00 (quinze 
mil reais), sendo por conta da contratada toda e qualquer despesa com impostos, 
taxas, obrigações sociais e manutenção dos veículos. As condições de 
pagamento serão efetuadas mensalmente, conforme a execução dos serviços. 
DOS RECURSOS FINANCEIROS. CLAÚSULA QUINTA: Os recursos 
necessários e suficientes à garantia do pagamento correrão à conta do elemento 
de despesa 15.452.1056.2.100 – Manutenção da Limpeza Pública e 
15.452.1056.2.101 – Manutenção das atividades da Secretaria de Obras, 
Despesa: 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica, do 
orçamento vigente do Município de Castanhal. DAS OBRIGAÇÕES: CLÁUSULA 
SEXTA: A CONTRATADA obriga-se: 1-Obedecer ao horário de trabalho 
constante em proposta de preço, bem como eventuais mudanças a pedido da 
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Administração Pública, justificadas pela melhor prestação do serviço. 2-Manter os 
veículos em perfeitas condições para trafegar fazendo periodicamente sua 
revisão e manutenção de acordo com as exigências da Secretaria Municipal de 
Obras - SEMOB; 3-Motoristas habilitados de acordo com as exigências legais; 4-
Orientar os motoristas a tratarem os servidores públicos com educação, respeito, 
urbanidade e dignidade, assim evitando atritos e discussões. 5-Comunicar a 
Prefeitura Municipal de Castanhal, qualquer atitude inconveniente e ofensiva por 
parte dos servidores. 6-O seguro de veículos contra acidentes e roubo será de 
responsabilidade da contratada. CLÁUSULA SÉTIMA: A CONTRATANTE obriga-
se: 1-Realizar o pagamento atualizado em data regular; 2-Efetuar o pagamento 
mensal, mediante apresentação pela CONTRATADA da Nota Fiscal. 3-Em caso 
de roubo ou extravio do veiculo, A Administração Pública não se responsabiliza 
pelo ressarcimento do bem móvel, sendo de total responsabilidade da 
Contratada o pagamento de seguros contra roubo ou extravio do bem. 4-Cabe a 
contratante a fiscalização da perfeita execução do objeto do presente 
instrumento pela contratada, podendo a primeira tomar todas as providências de 
rescisão e de penalidades previstas na Lei Federal nº 8.666/93 e suas 
alterações, no caso da contratada descumprir qualquer das cláusulas do 
contrato, inclusive inabilitando-a para as licitações públicas do Município de 
Castanhal e para tal determina como fiscal do contrato o servidor RAMON 
ALEXANDRE SOUZA DA SILVA, matricula funcional nº 9988980, conforme 
portaria 016/2017, publicada na edição 526 do Diário Oficial do Município. 
DISPOSIÇÕES GERAIS:  CLÁUSULA OITAVA: A CONTRATANTE tem a 
faculdade de rescindir o presente Contrato de Prestação de Serviço, devendo 
apenas notificar a CONTRATADA com antecedência mínima de trinta 30 (trinta) 
dias. CLÁUSULA NONA: Fica estabelecida a multa de 10% (dez por cento) do 
valor total do contrato, caso a CONTRATADA venha a infringir qualquer Cláusula 
do presente contrato. DISPOSIÇÕES FINAIS: CLÁUSULA DÉCIMA: O presente 
instrumento foi lavrado em decorrência do processo de inexigibilidade nº 
001/2017, por meio do credenciamento nº 001/2017 É competente para dirimir 
qualquer controvérsia entre as partes o Foro da Comarca de Castanhal - Estado 
do Pará. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: As partes acima qualificadas assinam 
o presente Contrato de Prestação de Serviços em duas vias de igual teor e 
forma, na presença de duas testemunhas idôneas e capazes, para que se 
possam produzir seus efeitos legais visados. Castanhal (Pa), 02 de outubro de 
2017. PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL, Pedro Coelho da Mota Filho, 
Contratante. F. M. GALVÃO TRANSPORTES,  Fernando Monteiro Galvão, 
Contratada. TESTEMUNHAS: Nome:    CPF:   Nome:   CPF: 

CONTRATO Nº 216/2017 
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, ENTRE AS PARTES 

A SEGUIR IDENTIFICADAS COMO  CONTRATANTE  E  

CONTRATADO,  RESOLVEM DE COMUM ACORDO E NOS 

MELHORES TERMOS DE DIREITO, AJUSTAR E CONTRATAR O 

SEGUINTE:  DAS PARTES: CLÁUSULA PRIMEIRA: A 

CONTRATANTE é a PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL, 

pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 

05.121.991/0001-84, com sede estabelecida à Av. Barão do Rio Branco, 

n.º 2232, Bairro: Centro, neste Município de Castanhal – Pará, 

representada neste ato pelo seu Prefeito Municipal, Sr. Pedro Coelho da 

Mota Filho, brasileiro, casado, arquiteto, portador da carteira de 

identidade nº 3217611 SEGUP/PA e do C.P.F n.º 057.959.822-53, 

residente e domiciliado à Rd. BR 316, s/n, nesta cidade de Castanhal-Pa. 

CLÁUSULA SEGUNDA: A CONTRATADA é a Empresa A. DE F. DA 

ROCHA MOREIRA – ME inscrita no CNPJ/MF n.º 26.796.955/0001-90, 

com sede estabelecida na Alameda Capanema, 50, Estrela, neste 

Município de Castanhal - Pará, representada pela Sr.ª Adair de Fátima da 

Rocha Moreira, viúva, brasileira, empresária, portador da RG. Nº 

5105548 SSP/PA e do CPF/MF n.º 151.954.492-87, residente e 

domiciliada nesta Cidade de Castanhal - Pará. DO OBJETO: 

CLÁUSULA TERCEIRA: O objeto do presente contrato vinculado ao 

Edital de Credenciamento n.º 001/2017 é a prestação do serviço de 

locação de veículo(s) com motorista para atender as necessidades da 

Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo, pelo período de 03 (três) 

meses a contar da data de 01/10/2017 até 31/12/2017, conforme planilha 

abaixo: 

Item Descritivo 
Quant./ 

Mês 
P. Unit. P. Total 

01 
 

Locação de veículo tipo Caminhão 
Compactador de lixo, M. BENZ/1718 M, placa 
JUG 8506, ano 2004, com disponibilidade para 
Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo - 
SEMOB 

03 
R$ 

7.500.00 
R$ 

22.500,00 

 

Total global R$ 22.500,00 

PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO CLAÚSULA QUARTA: O 

preço mensal do serviço é R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), 

podendo perfazer um total de R$ 22.500,00 (vinte e dois mil e quinhentos 

reais), sendo por conta da contratada toda e qualquer despesa com 

impostos, taxas, obrigações sociais e manutenção dos veículos. As 

condições de pagamento serão efetuadas mensalmente, conforme a 

execução dos serviços. DOS RECURSOS FINANCEIROS CLAÚSULA 

QUINTA: Os recursos necessários e suficientes à garantia do pagamento 

correrão à conta do elemento de despesa 15.452.1056.2.100 – 

Manutenção da Limpeza Pública e 15.452.1056.2.101 – Manutenção das 

atividades da Secretaria de Obras, Despesa: 3.3.90.39.00 – Outros 

Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica, do orçamento vigente do 

Município de Castanhal. DAS OBRIGAÇÕES: CLÁUSULA SEXTA: A 

CONTRATADA obriga-se: 1-Obedecer ao horário de trabalho constante 

em proposta de preço, bem como eventuais mudanças a pedido da 

Administração Pública, justificadas pela melhor prestação do serviço. 2-

Manter os veículos em perfeitas condições para trafegar fazendo 

periodicamente sua revisão e manutenção de acordo com as exigências da 

Secretaria Municipal de Obras - SEMOB; 3-Motoristas habilitados de 

acordo com as exigências legais; 4-Orientar os motoristas a tratarem os 

servidores públicos com educação, respeito, urbanidade e dignidade, 

assim evitando atritos e discussões. 5-Comunicar a Prefeitura Municipal 

de Castanhal, qualquer atitude inconveniente e ofensiva por parte dos 

servidores. 6-O seguro de veículos contra acidentes e roubo será de 

responsabilidade da contratada. CLÁUSULA SÉTIMA: A 

CONTRATANTE obriga-se: 1-Realizar o pagamento atualizado em data 

regular; 2-Efetuar o pagamento mensal, mediante apresentação pela 

CONTRATADA da Nota Fiscal. 3-Em caso de roubo ou extravio do 

veiculo, A Administração Pública não se responsabiliza pelo 

ressarcimento do bem móvel, sendo de total responsabilidade da 

Contratada o pagamento de seguros contra roubo ou extravio do bem. 4-

Cabe a contratante a fiscalização da perfeita execução do objeto do 

presente instrumento pela contratada, podendo a primeira tomar todas as 

providências de rescisão e de penalidades previstas na Lei Federal nº 

8.666/93 e suas alterações, no caso da contratada descumprir qualquer das 

cláusulas do contrato, inclusive inabilitando-a para as licitações públicas 

do Município de Castanhal e para tal determina como fiscal do contrato o 

servidor RAMON ALEXANDRE SOUZA DA SILVA, matricula 

funcional nº 9988980, conforme portaria 016/2017 de 07 de agosto de 

2017. DISPOSIÇÕES GERAIS: CLÁUSULA OITAVA: A 

CONTRATANTE tem a faculdade de rescindir o presente Contrato de 

Prestação de Serviço, devendo apenas notificar a CONTRATADA com 

antecedência mínima de trinta 30 (trinta) dias. CLÁUSULA NONA: Fica 

estabelecida a multa de 10% (dez por cento) do valor total do contrato, 

caso a CONTRATADA venha a infringir qualquer Cláusula do presente 

contrato. DISPOSIÇÕES FINAIS: CLÁUSULA DÉCIMA: O presente 

instrumento foi lavrado em decorrência do processo de inexigibilidade nº 

001/2017, por meio do credenciamento nº 001/2017 É competente para 

dirimir qualquer controvérsia entre as partes o Foro da Comarca de 

Castanhal - Estado do Pará. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: As 

partes acima qualificadas assinam o presente Contrato de Prestação de 

Serviços em duas vias de igual teor e forma, na presença de duas 

testemunhas idôneas e capazes, para que se possam produzir seus efeitos 

legais visados. Castanhal (Pa), 29 de Setembro de 2017. PREFEITURA 

MUNICIPAL DE CASTANHAL, Pedro Coelho da Mota Filho, 

Contratante. A. DE F. DA ROCHA MOREIRA – ME, Adair de Fátima da 

Rocha Moreira, Contratado. TESTEMUNHAS: Nome:    CPF:   Nome:   CPF: 

RESCISÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS 

À D. N. RIBEIRO & CIA. CNPJ: 04.330.824/0001-82 . Rua Tiradentes, 

1299, Estrela. Castanhal – Pará. Reportando-nos ao Contrato de Prestação 

de Serviços numero 068/2017 celebrado em 31 de janeiro de 2017 nos 

termos da Cláusula 8ª do referido instrumento, servimo-nos da presente 

para lhe NOTIFICAR que a Prefeitura Municipal de Castanhal não possui 

interesse na continuidade destes serviços a partir de 31 de Outubro de 

2017 quanto restará para todos os efeitos rescindido o contrato 

mencionado. Sendo o que havia para momento, renovamos nossos 

protestos de elevada estima e consideração. Castanhal (Pa), 01 de 

Outubro de 2017. PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL, 

Pedro Coelho da Mota Filho, Contratante 
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPRIMENTOS E LICITAÇÃO 
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO 

Por este termo homologo e adjudico o Edital de Credenciamento n.º 001/2017, 
cujo processo foi credenciado a empresa A DE F DA ROCHA MOREIRA – ME, 
cujo valor total contratual é de R$ 22.500,00 (vinte e dois mil e quinhentos reais). 
Conforme análise da Comissão Permanente de Licitação, designada pela 
Portaria Municipal n.º 019/17, de 04 de janeiro de 2017. Castanhal/(Pa), 29 de 
Setembro de 2017. PEDRO COELHO DA MOTA FILHO, Prefeito Municipal 

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO 
Por este termo homologo e adjudico o Edital de Credenciamento n.º 001/2017, 
cujo processo foi credenciado a empresa F. M. GALVÃO TRANSPORTES, cujo 
valor total contratual é de R$ 16.500,00 (dezesseis mil e quinhentos reais). 
Conforme análise da Comissão Permanente de Licitação, designada pela 
Portaria Municipal n.º 019/17, de 04 de janeiro de 2017. Castanhal/(Pa), 02 de 
outubro de 2017. PEDRO COELHO DA MOTA FILHO, Prefeito Municipal 

RESULTADO DA ANÁLISE DAS PROPOSTAS TÉCNICAS 
DA CONCORRÊNCIA N.° 001/2017/PMC 

A Prefeitura Municipal de Castanhal, Estado do Pará vem ao público por meio da 
Comissão Permanente de Licitação, DIVULGAR o resultado de pontuação da 
análise das propostas técnicas da Concorrência n.° 001/2017/PMC, que tem 
como objeto a contratação de empresa especializada para a prestação de 
serviço de publicidade neste Município de Castanhal/Pará, como segue: Tema da 
Campanha:  Pague seu IPTU. É assim que acontecem muitas obras – Empresa: 
SN MÍDIA PRODUÇÃO E ASSESSORIA DE MARKETING EIRELI-ME – 
Raciocínio Básico 9,5, Estratégia de Comunicação 14,17, Ideia Criativa 27,5, 
Estratégia de mídia e não mídia 14,83 – Sub total 66, Pontuação Capacidade de 
Atendimento 28,37, Pontuação Total 94,37. Abrace Castanhal pra Valer – 
Empresa: IVO AMARAL PUBLICIDADE LTDA. – Raciocínio Básico 8,33, 
Estratégia de Comunicação 13,17, Ideia Criativa 27,17, Estratégia de mídia e não 
mídia 14 – Sub total 62,67, Pontuação Capacidade de Atendimento 27,28, 
Pontuação Total 89,95. IPTU: Pague e Faça Acontecer. Castanhal Melhor para 
Todos. – Empresa: BASTOS PROPAGANDA LTDA. – Raciocínio Básico 8,17, 
Estratégia de Comunicação 13, Ideia Criativa 25, Estratégia de mídia e não mídia 
13,67 – Sub total 59,84, Pontuação Capacidade de Atendimento 27,44, 
Pontuação Total 87,28. Castanhal (Pa), 07 de Novembro de 2017, Pedro Coelho 
da Mota Filho, Prefeito Municipal 

 

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL N° 052/2017 
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 n.º 052/2017-FMS, 
destinado à contratação de empresa especializada para fornecimento de gases 
medicinais com comodato de cilindros para atender as necessidades do Fundo 
Municipal de Saúde, deste município de Castanhal/PA, por um período de 12 
(doze) meses resolve HOMOLOGAR: Os Itens 01  e 03 a empresa WHITE 
MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA.  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), 25 de agosto de 
2017. SILVAN FRANCISCO DA SILVA, Secretário Municipal de Saúde 

CONTRATO Nº 223/2017 – FMS 
PREGÃO PRESENCIAL SRP N° 052/2017/PMC 

CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM DE UM LADO, O MUNICÍPIO DE 
CASTANHAL ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DE 
OUTRO LADO, WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA, 
VISANDO O FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS NA FORMA ABAIXO: 
Pelo presente instrumento particular, e na melhor forma de direito, de um lado, a 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, 
doravante denominado FMS, com Sede Administrativa na Travessa Conego 

Leitão, Nº 1943, bairro: Centro, no Município de Castanhal – Pará, CEP: 68.745-
000, inscrita no CNPJ/MF sob nº 07.918.201/0001-11, representada neste ato por 
meio do seu representante legal, o Secretário de Saúde, Sr. SILVAN 
FRANCISCO DA SILVA, brasileiro, casado, médico, portador da carteira de 
identidade nº. 2674301-SSP/PA, inscrito no cadastro de pessoas físicas – CPF 
sob o nº. 565.380.222-00, residente e domiciliado na Rua Marechal Deodoro, nº 
194, apartamento 301, Bloco C, Ianetama, Castanhal/PA, a seguir denominado 
CONTRATANTE e do outro lado como CONTRATADA a empresa WHITE 
MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA, estabelecida à Rod Augusto 
Montenegro, s/n KM 12 Parte, Bairro: Col Pinheiro, Belém-Pará, CEP 66.820-
000, CNPJ-MF nº 34.597.955/0013-23 doravante denominado CONTRATADA, 
tem entre si, justos e contratados, e mediante as cláusulas e condições 
seguintes: CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 1.1 Contratação de empresa 
especializada PARA FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS COM 
COMODATO DE CILINDROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE 
MUNICÍPIO DE CASTANHAL/PARÁ. 1.2 O processo de fornecimento obedecerá 
ao disposto neste Contrato, bem como o disposto no Edital, no Termo de 
Referência, e seus anexos. Os preços, as quantidades e as especificações dos 
objetos a serem prestados estão descritos na planilha abaixo: 

ITE
M 

DESCRIÇÃO 
UNI
D 

Quant. 
Quant

. 

Quant. 
Total 

Estimad
o 

VALOR LICITADO 

Vr. Unit Vr. Total 

1 

Oxigênio Medicinal 
Gasoso, cilindros  com 
capacidade de 7 a 10 m³, 
pureza mínima 99,5% 

m3 28.500 
22.80

0 
51.300 

R$    
23,00 

R$  
1.179.900,00 

3 
Ar Comprimido Medicinal, 
cilindros com capacidade 
de 6.0 m³ a 7.0 m³ 

m3 3.325 4.275 7.600 
R$    

28,00 
R$      

212.800,00 
 

Total Estimado R$ 1.392.700,00 

CLÁUSULA SEGUNDA - PRAZOS E DA EXECUÇÃO DO SERVIÇO 2.1 A 
CONTRATADA deverá efetuar a entrega dos materiais necessários para a devida 
prestação do serviço técnico de abastecimento de gases medicinais em até 24 
(vinte e quatro) horas contadas a partir da solicitação oficial; 2.2 A prestação do 
serviço deverá ser efetuada nas dependências do Hospital Municipal e da UPA, 
conforme endereços constantes no quadro abaixo: 

HOSPITAL MUNICIPAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DRA. MARIA 
LAISE MOREIRA PEREIRA LIMA 

Rua Major Wilson dos Santos, S/N, bairro: Nova Olinda, Castanhal-Pa. CEP: 
68.742-190 

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO – UPA 24 HORAS GOV. ALMIR 
GABRIEL  

Rodovia BR 316, KM 36, esquina com a Rua Raimundo N. Vasconcelos, 
bairro: Cristo Redentor, Castanhal/PA. CEP: 68.742-795 

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS MÉTODOS E ESTRATÉGIAS DE EXECUÇÃO: 
3.1 Os materiais a serem adquiridos deverão observar a estrita obediência às 
especificações deste Termo, não podendo, sob hipótese alguma, serem 
fornecidos com outras especificações, capacidade, quantidades ou unidades 
previstas; 3.2 A entrega do material/serviço deverá ser ao Hospital Municipal, 
situado na Rua Major Wilson dos Santos, S/N, bairro: Nova Olinda, Castanhal-PA 
e UPA 24 Horas situada na Rodovia BR 316, KM 36, esquina com a Rua 
Raimundo N. Vasconcelos, bairro: Cristo Redentor, Castanhal/PA, no prazo 
máximo de até 24 (VINTE E QUATRO) horas contados a partir da solicitação 
oficial; 3.3 Os materiais deverão ser entregues, parcelados e exclusivamente, por 
orientação do setor demandante do Hospital Municipal e da UPA 24 Horas, que 
determinará o local para entrega, além de se levar em conta os dias e horários 
de expediente; 3.4 Deverão cumprir o que estabelece a Instrução Normativa n.º 
1/2010-MPOG. concernente à sustentabilidade ambiental, conforme art. 5º, II, § 
1º. Transcritos; abaixo: Art. 5º Os órgãos e entidades da Administração Pública 
Federal direta, autárquica e fundacional, quando da aquisição de bens, poderão 
exigir os seguintes critérios de sustentabilidade “II – que sejam observados os 
requisitos ambientais para a obtenção de certificação do Instituto Nacional de 
Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial – INMETRO como produtos 
sustentáveis ou de menor impacto em relação aos seus similares; [...]’ “[...] § 1º A 
comprovação do disposto neste artigo poderá ser feita mediante apresentação de 
certificação emitida por instituição pública oficial ou instituição credenciada, ou 
por qualquer outro meio de prova que ateste que o bem fornecido cumpre com as 
exigências do edital;” 3.5 A Contratada deverá executar fielmente a entrega de 
acordo com as requisições expedidas, não se admitindo modificações sem prévia 
consulta e concordância da fiscalização; 3.6 O fornecimento continuado de gases 



Castanhal-PA,  04 a 07 de novembro de 2017.      Diário Oficial                 Ano XXIII                    Edição nº 582 

9 
 

medicinais contempla: a retirada dos cilindros vazios, cedidos, e a entrega dos 
cilindros abastecidos, bem como as respectivas manutenções preventivas e 
corretivas; 3.7 Todos os cilindros deverão estar em perfeito estado de 
conservação, devendo possuir capacete de proteção móvel ou fixo e deverão ser 
entregues lacrados; 3.8 O dimensionamento do número de cilindros deverá ser 
feito levando em conta a probabilidade de existência de unidades defeituosas, 
devendo, portanto, haver uma quantidade suficiente de cilindros adicionais ao 
consumo normal, de modo a suprir possíveis imprevistos; 3.9 Não será admitido 
reabastecimento em cilindro que estiverem com testes periódicos vencidos, 
ficando sob a responsabilidade de a CONTRATADA providenciar a troca desses 
cilindros sem ônus adicionais à CONTRATANTE; 3.10 Juntamente com a entrega 
e a instalação dos equipamentos, a CONTRATADA deverá entregar à 
CONTRATANTE toda a documentação técnica e de segurança, e fornecer a 
orientação quanto às regras de guarda e exibição desses documentos; 3.11 
Quando da entrega e retirada dos cilindros, um servidor da CONTRATANTE 
deverá acompanhar o procedimento e emitir comprovante respectivo das 
quantidades de cada cilindro que foi entregue, contendo a data de fornecimento, 
o nome, o cargo, a assinatura e o número da matricula do servidor responsável 
pelo recebimento, bem como o nome e a assinatura do profissional da 
CONTRATADA que efetuou a entrega. Para o gás liquefeito: a) armazenamento 
em cilindros transportáveis, segundo a resolução RDC 50 de 21 de Fevereiro de 
2002 da ANVISA. b) instalações de suprimento respeitando os padrões definidos 
(gradil, proteção, etc.) na norma NBR 12.188/2003, da Associação Brasileira de 
Normas Técnicas (ABNT), sendo compostas de uma unidade de suprimento 
primário, o cilindro, e uma unidade de suprimento reserva, central de cilindros. c) 
a central de suprimento deve ter acoplada a uma unidade central de reserva para 
emergências, com acionamento automático quando houver falha de operação no 
suprimento primário. d) os cilindros da central de reserva deverão estar 
dimensionados para apresentar capacidade de autonomia de no mínimo 04 
(quatro) horas para gases medicinais, incluindo ar comprimido. e) os cilindros das 
centrais de reserva devem seguir as especificações da ABNT (NBR 12.176) 
quanto às etiquetas, à rotulagem e às cores dos mesmos. Para os gases não 
liquefeitos: a) armazenados em cilindros os quais deverão seguir as 
especificações da ABNT (NBR 12.176) quanto às etiquetas, à rotulagem e às 
cores dos mesmos. b) a etiqueta de colarinho deve estar colocada na parte 
superior do cilindro identificado: o nome do produto; as precauções; e, a 
classificação ONU do gás acondicionado, conforme a Resolução 420/04 da 
ANTT. O rótulo de corpo do cilindro deve descrever as principais características 
do gás nele armazenado, os procedimentos de emergência e o potencial de 
risco. c) cores padronizadas para os cilindros como datados, conforme quadro 
abaixo: * Ar Comprimido Medicinal Cinza e Verde; * Oxigênio Medicinal Verde. 
CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA CONTRATUAL. 4.1 A vigência do contrato 
será de 12 (doze) meses, a contar da data da sua assinatura, podendo ser 
prorrogado por iguais e sucessivos períodos, por meio de aditivos, até o limite de 
60 (sessenta meses), na forma art. 57, inciso II da Lei Nº. 8.666/93 e alterações 
posteriores, com vistas à obtenção de preços e condições mais vantajosas para 
a Administração. CLÁUSULA QUINTA - DAS PENALIDADES. Os 
Equipamentos/Produtos oferecidos pelo fornecedor deveram atender: a) Ao 
disposto no padrão de identidade estabelecida na legislação vigente e as 
especificações técnicas elaboradas pela Prefeitura Municipal de 
Castanhal/Fundo Municipal de Saúde de acordo com termo de referência; b) Os 
preços adjudicados no pregão; c) O cronograma de entrega definido pela Ordem 
de Fornecimento; d) A licitante, adjudicatária ou contratada que deixar de 
entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o 
retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar na 
execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, 
garantida prévia e ampla defesa, ficará impedida de licitar e contratar com o 
estado pelo prazo de até cinco anos e, se for o caso, será descredenciado da 
Planilha de Fornecedores por igual período, sem prejuízo da ação penal 
correspondente na forma da lei. e) O não cumprimento do cronograma de 
entrega do objeto em tempo previamente estabelecido pela administração 
implicará na suspensão de seu credenciamento do programa por um período de 
12(doze) meses. f) O fornecedor que não emitir as Notas fiscais com a 
especificação as unidades de medida dos produtos adquiridos condizente com 
aquelas apresentadas na Planilha de Preços, implicará em suspensão por 
12(doze) meses. g) Sem prejuízo das sanções cominadas no art. 87, I, III e IV, da 
Lei 8.666/93, pela inexecução total ou parcial do objeto adjudicado, a Prefeitura 
poderá garantida a prévia e ampla defesa, aplicar à Contratada multa de até 10% 
(dez por cento) sobre o valor adjudicado, mediante instauração de processo para 
averiguação pela Prefeitura Municipal de Castanhal. h) As multas previstas nesta 
seção não eximem a adjudicatária da reparação dos eventuais danos, perdas ou 
prejuízos que seu ato punível venha causar ao Órgão Público. i)  As penalidades 
referidas no caput do artigo 81 da Lei 8.666/93 e suas alterações não se aplicam 

às demais licitantes que forem convocadas, conforme a ordem de classificação 
das propostas, que não aceitarem prestar os serviços. CLÁUSULA SEXTA - DA 
RESCISÃO E PRORROGAÇÃO CONTRATUAL. 6.1 - A rescisão contratual 
poderá ser: a) determinada por ato unilateral e estrito da Administração, nos 
casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei 8.666/93; b) a 
rescisão unilateral da qual trata a alínea anterior deve ser concebida com a 
observância de aviso prévio de 30 (trinta) dias; c) amigável, por acordo entre as 
partes, mediante autorização escrita fundamentada da autoridade competente, 
reduzida a termo no processo licitatório, desde que haja conveniência da 
Administração. 6.2 A inexecução total ou parcial do Contrato enseja sua rescisão 
pela Administração, com as consequências previstas na Cláusula Quarta deste 
instrumento. 6.3 Constituem motivos para rescisão do Contrato os previstos no 
art. 78 da Lei 8.666/93. 6.3.1 Em caso da rescisão prevista nos incisos XII a XVII 
do art. 78 da Lei 8.666/93, sem que haja culpa da Contratada, será esta 
ressarcida dos prejuízos regulamentares comprovados, quando os houver 
sofrido. 6.3.2 A rescisão contratual de que trata o inciso I do art. 78 acarretará as 
consequências previstas no art. 80, incisos I a IV, ambos da Lei 8.666/93. 6.4. 
Nas contratações de serviço continuado, o contratado não tem direito subjetivo à 
prorrogação contratual, vez que a Administração poderá buscar preços e 
condições mais vantajosas, conforme estabelece o art. 57, inciso II da Lei nº 
7.666, de 1993. 6.5 Não obstante, comprovada a vantagem na prorrogação do 
contrato, a SESMA/FMS deverá: I - assegurar-se de que os preços contratados 
continuam compatíveis com aqueles praticados no mercado, de forma a garantir 
a continuidade da contratação mais vantajosa, em relação à realização de uma 
nova licitação; e II - realizar a negociação contratual para a redução/eliminação 
dos custos fixos ou variáveis não renováveis que já tenham sido amortizados ou 
pagos no primeiro ano da contratação, sob pena de não renovação do contrato. 
6.6 A Administração não poderá prorrogar o contrato quando: I - os preços 
estiverem superiores aos praticados no mercado, admitindo-se a negociação 
para redução de preços; ou II - a contratada tiver sido declarada inidônea ou 
suspensa no âmbito Federal, Estadual e Municipal ou da própria SESMA/FMS, 
enquanto perdurarem os efeitos da suspensão. CLÁUSULA SÉTIMA - DAS 
OBRIGAÇÕES DO FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE. 7.1 Fiscalizar, o exato 
cumprimento das cláusulas e condições contratadas, registrando as deficiências 
porventura existentes, devendo comunicá-las, por escrito, à Contratada para 
correção das irregularidades apontadas; 7.2 Comunicar, por escrito, diretamente 
à Contratada, todas e quaisquer irregularidades ocorrida com relação à execução 
do serviço objeto deste instrumento, a fim de que sejam tomadas as devidas 
providências; 7.3 Fornecer todas as informações necessárias à realização da 
movimentação bem como ao transporte de produtos/materiais necessários para a 
execução do serviço; 7.4 Designar fiscal para acompanhar a operação de 
movimentação e transporte dos produtos/materiais supracitados, devendo os 
cilindros serem auferidos para comprovação dos quantitativos e atesto da nota 
fiscal de entrega e realização dos serviços; 7.5 Receber Nota Fiscal e atestar 
conformidade com as solicitações; 7.6 Promover, através de gestor de contrato, o 
acompanhamento e a fiscalização da execução dos serviços, no tocante aos 
aspectos quantitativos e qualitativos, registrando as falhas detectadas; 7.7 
Efetuar o pagamento na forma convencionada na Cláusula Nona do presente 
instrumento, dentro do prazo previsto, desde que atendidas às formalidades 
legais; 7.8 Notificar imediatamente à CONTRATADA sobre falhas, defeitos ou 
irregularidades observados na execução do Contrato; 7.9 Impugnar os serviços 
que não forem realizados a contento, ficando a CONTRATADA na obrigação de 
realizar novo serviço, sem quaisquer ônus para a CONTRATANTE. CLÁUSULA 
OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA. 8.1 Entregar os materiais 
dentro das especificações técnicas estabelecidas no Termo de Referência e no 
contrato decorrente dele, com a observância às recomendações aceitas pela boa 
técnica, normas e legislação pertinente; 8.2 Executar fielmente as entregas de 
acordo com as requisições expedidas, não se admitindo modificações sem prévia 
consulta e concordância da fiscalização; 8.3 Responsabilizar-se por quaisquer 
ônus, despesas, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais, de acidentes de 
trabalho, bem como alimentação, transporte ou outro benefício de qualquer 
natureza, decorrentes da aquisição de bens e com todos os encargos sociais 
previstos na legislação vigente e de quaisquer outros em decorrência da sua 
condição de empregadora; 8.4 Assumir todos os encargos de possível demanda 
trabalhista, cível ou penal relacionados aos serviços, originalmente ou vinculada 
por prevenção, conexão ou continência; 8.5 Manter, durante o fornecimento, em 
compatibilidade com as obrigações a serem assumidas, todas as condições de 
habilitação e qualificação técnicas exigidas na licitação; 8.6 Deveremos ser 
disponibilizados cilindros em quantitativo compatível com a área física disponível 
e com a demanda da SESMA/FMS, para o acondicionamento do oxigênio líquido, 
contendo os acessórios necessários às instalações, INCLUSIVE A PROTEÇÃO 
DA ÁREA DOS CILINDROS, que deverá ser instalada até o 30º dia da assinatura 
do contrato; 8.7 Deverá ainda haver a disponibilização, em regime de comodato, 
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a instalação e a assistência técnica de cilindros para o armazenamento dos 
gases, as expensas da contratada, bem como os acessórios necessários à 
instalação. CLÁUSULA NONA - DO PAGAMENTO. 9.1 A CONTRATADA 
apresentará a Nota Fiscal da própria empresa, referente ao mês da prestação do 
serviço, a qual será encaminhada para pagamento após conferência do serviço 
prestados, acompanhadas das respectivas certidões de regularidade fiscal, 
Federal, Estadual e Municipal;  9.2 Após a devida conferência pelo setor 
competente o pagamento será realizado no prazo de até 30 (trinta) dias a contar 
da apresentação da respectiva Nota Fiscal/Fatura devidamente atestada. 
CLÁUSULA DÉCIMA - DA FISCALIZAÇÃO. 10.1 O FISCAL do objeto deste 
contrato será indicado pelo Secretário de Saúde, conforme a Portaria publicada 
no Diário oficial do Município de Castanhal, o qual receberá uma via do presente 
contrato. 10.2 A FISCALIZAÇÃO da execução dos serviços será feita de forma a 
fazer cumprir rigorosamente os detalhes executivos, o Termo de Referência, os 
prazos, as condições do Edital, a PROPOSTA DE PREÇOS e as disposições do 
Contrato. PARÁGRAFO PRIMEIRO. Fica reservado à FISCALIZAÇÃO o direito e 
a autoridade para resolver, durante a execução dos serviços, todo e qualquer 
caso singular, duvidoso ou omisso não previsto no Edital, no Termo de 
Referência, nos Detalhes Executivos, nas Leis, nas Normas da CONTRATANTE, 
nos Regulamentos e em tudo mais que, de qualquer forma, se relacione, direta 
ou indiretamente, com as obras e serviços em questão e seus complementos, 
ouvida a autoridade do órgão.  PARÁGRAFO SEGUNDO. Compete, ainda, 
especificamente à FISCALIZAÇÃO:  a) Manifestar-se acerca da qualidade dos 
serviços efetuados pela CONTRATADA, emitindo pareces técnicos sobre os 
mesmos, bem como Aprovar ou Reprovar, total ou parcialmente, os produtos 
(relatórios) elaborados;  b) Esclarecer prontamente as dúvidas que lhe sejam 
apresentadas pela CONTRATADA;  c) Expedir, por escrito, as determinações e 
comunicações dirigidas à CONTRATADA;  d) Autorizar as providências 
necessárias junto a terceiros; e) Transmitir, por escrito, as instruções e as 
modificações dos detalhes executivos que porventura venham a ser feita, bem 
como alterações de prazos e de cronogramas;  f) Dar a CONTRATANTE 
imediata ciência dos fatos que possam levar à aplicação de penalidades contra a 
contratada ou mesmo à rescisão do Contrato; g) Relatar oportunamente a 
CONTRATANTE ocorrência ou circunstância que acarretar dificuldades no 
desenvolvimento dos serviços em relação a terceiros. h) Pronunciar-se sobre a 
veracidade das anotações feitas pelo licitante contratado; i) Registrar o 
andamento dos serviços, tendo em vista os detalhes executivos, o Termo de 
Referência, os prazos e cronogramas;  j) Fazer observações cabíveis, 
decorrentes dos registros da contratada no referido Diário; k) Dar solução às 
consultas feitas pela contratada, seus prepostos e sua equipe; l) Registrar as 
restrições que pareçam cabíveis quanto ao andamento dos trabalhos ou ao 
procedimento da contratada, seus prepostos e sua equipe;  m) Determinar as 
providências cabíveis para o cumprimento dos detalhes executivos e 
especificações;  n) 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; o) O 
contratado é obrigado 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. PARÁGRAFO TERCEIRO: A 
CONTRATANTE indica a Srª. Carla Moreira Pereira Lima, CPF nº 250.638.392-
15 como seu representante responsável pela orientação e fiscalização do objeto 
deste contrato para o Hospital Municipal de Castanhal e o Sr. Alderico dos 
Santos Santana, CPF N° 953.062.933-87 como representante responsável pela 
orientação e fiscalização do objeto deste contrato para a Unidade de Pronto 
Atendimento-UPA. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA.  11.1 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 DÉCIMA SEGUNDA - DO FORO. 12.1 As questões decorrentes da 
execução deste Contrato que não possam ser dirimidas administrativamente, 
serão processadas e julgadas no foro da Comarca de Castanhal - Pa, com 
exclusão de qualquer outro. Para firmeza e validade do pactuado, o presente 
Termo de Contrato foi lavrado em 3 (três) vias de igual teor, que, depois de lido e 
achado em ordem, vai assinado pelos contraentes. Castanhal-PA, de 25 de 
agosto de 2017. Silvan Francisco da Silva, Secretário Municipal de Saúde,  
Decreto n° 015/17, de 02/01/ 2017, CONTRATANTE. WHITE MARTINS GASES 
INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA, Representante legal: Wilton Barros Ferreira, 
RG 15155219-8  CREA/PA – CPF  107.582.402-87, Felippe Igor Barros de 
Castro, RG 7093469  SSP/PE - CPF. 035.488.704-14, CNPJ: 34.597.955/0013-
23, CONTRATADA. TESTEMUNHAS:   Nome:   CPF nº:   Nome:    CPF nº:   

 

LEI MUNICIPAL Nº016/17 DE 03 DE NOVEMBRO DE 2017. 
“TORNA OBRIGATÓRIO A EXIBIÇÃO DE INFORMES 
PUBLICITÁRIOS NAS SALAS DE CINEMA DO MUNICÍPIO 
DE CASTANHAL, ESCLARECENDO AS CONSEQUÊNCIAS 
DO USO DE DROGAS E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.” A 
CÂMARA MUNICIPAL DE CASTANHAL, no uso de suas 
atribuições legais, aprovou e o PREFEITO MUNICIPAL 
sanciona a seguinte lei: Art. 1° - É obrigatória, no âmbito do 
Município de Castanhal, a exibição de informes publicitários 
nas salas de cinema, antes de cada sessão, esclarecendo as 

consequências sofridas pelo organismo humano devido ao 
uso de drogas, assim como suas implicações sociais. Art. 2º 
- Esta Lei poderá ser regulamentada pelo Poder Executivo 
para garantir a sua execução. Art. 3º - Esta Lei entra em 
vigor no prazo de 90 (noventa) dias a contar da data de sua 
publicação. Palácio Maximino Porpino da Silva, aos 03 dias 

do mês de novembro de 2017. Pedro Coelho da Mota Filho, 
Prefeito Municipal 

LEI MUNICIPAL Nº017/17 DE 03 DE NOVEMBRO DE 2017. 
“INSTITUI A POLÍTICA MUNICIPAL DE INCENTIVO AO 
ESPORTE 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. 1° - Fica instituído no Município de 
Castanhal, Estado do Pará, a Política Municipal de Incentivo 
ao Esporte e ao Lazer com a finalidade de fomentar práticas 
de esporte, lazer e atividades físicas para o desenvolvimento 
de potencialidade do ser humano, visando bem-estar, 
promoção social e inserção na sociedade, consolidando sua 
cidadania, sendo regida pelos seguintes princípios: I – 
Democratização: proporcionar à comunidade o acesso às 
atividades de esporte, lazer e atividade física, dentro de um 
quadro humanizador, em todos os segmentos sociais, 
respeitando o interesse e as potencialidade do cidadão; II – 
Participação: legitimar o esporte, o lazer e a atividade física 
como atitudes de qualidade de vida, compartilhando com o 
cidadão o processo de integração entre comunidade e gestão 
pública; III – informação: aperfeiçoar continuamente as 
informações à comunidade, em ações que objetivem a 
promoção constante do ser humano, para que se alcance 
um estilo de vida saudável através do esporte, do lazer e da 
atividade física;  IV – Descentralização: possibilitar que as 
ações ocorram próximas ao cidadão, permitindo que as 
características locais e ambientais sejam respeitadas no 
intuito de alcançar as metas estabelecidas. Art. 2º 

Constituem objetivos da Política Municipal de Incentivo ao 
Esporte e ao Lazer: I - Estabelecer corresponsabilidades 
entre o Poder Público e a comunidade no desenvolvimento 
de ações de esporte, lazer e atividade física; II – Fomentar 
lideranças e organizações sociais no sentido da 
descentralização de ações, direcionando-as para a 

autogestão e consequente participação nas atividades 
socioculturais de esporte e lazer realizadas na comunidade; 
III – Viabilizar parcerias com organizações públicas e 
privadas para obtenção de recursos necessários ao 
desenvolvimento das ações; IV – Criar mecanismos que 
efetivem uma cultura de esporte, lazer e atividade física; V – 
Oportunizar a formação de equipes, nas diversas 
modalidades esportivas, visando a representação do 
Município em competições; VI – Democratizar o acesso às 
ações de esporte, lazer e atividades físicas na cidade, através 
da divulgação e informação clara e atualizada; VII – 
Incentivar na população, a mudança de hábitos e atitudes 
visando a prevenção de doenças, manutenção da saúde e 
preservação do meio ambiente, nos diferentes segmentos 
sociais e faixas etárias;  VIII – Incentivar a instalação de 
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academias de ginasticas ao ar livre, preferencialmente em 

praças públicas. Art. 3º - As academias previstas no inciso 
VII do art. 2 desta lei, deverão ser equipadas, 
preferencialmente, com os seguintes aparelhos: I – Rotação 
vertical; II – Simulador de caminhada; III – Pressão de 
pernas; VI – Multi exercitador; V – Alongador; VI – Outro 
aparelhos a serem definidos pelo Poder Executivo. Art. 4º - 
O Poder Executivo poderá firma convênios com empresas e 
instituições afins para viabilizar a implantação dos objetivos 
da Política Municipal de Incentivo ao Esporte e ao Lazer, as 
quais poderão explorar sua marca, conforme critérios 
estabelecidos pelo Poder Executivo. Parágrafo único: Os 
patrocinadores, pessoas físicas e jurídicas, poderão doar 
aparelhos de ginástica e fazer manutenção dos 
equipamentos em troca da inserção gratuita de publicidade 
de seus bens, produtos ou serviços nos espaços a serem 
disponibilizados pelo Poder Executivo. Art. 5º - A presente 
lei será regulamentada no prazo de 90 (noventa) dias, 
contados de sua vigência. Art. 6º - Esta Lei entra em vigor 
na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. Palácio Maximino Porpino da Silva, aos 03 dias do 

mês de novembro de 2017. Pedro Coelho da Mota Filho, 
Prefeito Municipal 

 

PORTARIA Nº2.876/17, DE 01 DE NOVEMBRO DE 2017. 
O PREFEITO MUNICIPAL DE CASTANHAL, NO USO DE SUAS  

ATRIBUIÇÕES,  Considerando, que  a servidora é contratada pelo Fundo 

Municipal de Assistência Social;  Considerando, que por equívoco foi 

confeccionada portaria de estabilidade provisória a servidora Marise Lima 

Ferreira da Rocha;  Resolve: Art. 1º - Revogar a Portaria nº 2.854/17, de 

25 de outubro de 2017, que assegurou estabilidade provisória  a senhora 

MARISE LIMA FERREIRA DA ROCHA, função Assistente Social,  lotação 

Secretaria Municipal de Assistência Social.  Art. 2º - Esta Portaria entra 

em vigor, com efeito retroativo a 25 de outubro de 2017, revogadas as 

disposições em contrário. Art. 3º - Publique-se, registre-se e cumpra-se. 

Palácio Maximino Porpino da Silva, 01 de novembro de 2017. Pedro 

Coelho da Mota Filho, Prefeito Municipal. REGISTRADA NA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, na mesma data. 

Gustavo Espinheiro do Nascimento Sá, Secretário de Administração 

PORTARIA Nº2.877/17, DE 07 DE NOVEMBRO DE 2017. 
O PREFEITO MUNICIPAL DE CASTANHAL, NO USO DE SUAS  
ATRIBUIÇÕES, Considerando, o Mem. nº182/2017, de 01 de novembro de 2017, 
da Coordenadoria de Recursos Humanos/PMC; Resolve: Art. 1º - Distratar o 
Contrato Temporário da senhora LINDALVA MARIA NOGUEIRA VAZ DA SILVA, função 
Servente, lotação Secretaria Municipal de Educação, por motivo de 
Aposentadoria por Idade,  concedida pelo Instituto Nacional do Seguro Social-
INSS, benefício nº 179.225.183-9. Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor, com 
efeito retroativo a 01 de novembro de 2017, revogadas as disposições em 
contrário. Art. 3º - Publique-se, registre-se e cumpra-se. Palácio Maximino 
Porpino da Silva, 07 de novembro  de 2017. Pedro Coelho da Mota Filho, Prefeito 
Municipal, REGISTRADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, 
na mesma data. Gustavo Espinheiro do Nascimento Sá, Secretário de 
Administração 

PORTARIA Nº2.878/17, DE 07 DE NOVEMBRO DE 2017. 
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, NO USO DE SUAS  
ATRIBUIÇÕES LEGAIS, RESOLVE: Art. 1º - Remover da Secretaria Municipal 
de Obras, para a Secretaria Municipal de Assistência Social, o servidor 
CLEIDINALDO CARDOSO NASCIMENTO, função Braçal, sem prejuízo de sua função. 
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor, com efeito retroativo a 01 de novembro de 
2017, revogadas as disposições em contrário. Art. 3º - Publique-se, registre-se e 
cumpra-se. Gabinete do Secretário de Administração, 07 de novembro de 2017. 
Gustavo Espinheiro do Nascimento Sá, Secretário de Administração 

PORTARIA Nº2.879/17, DE 07 DE NOVEMBRO DE 2017. 
O PREFEITO MUNICIPAL DE CASTANHAL,  NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES 
LEGAIS, Considerando, o amparo legal do Artigo 14 da Lei Complementar 
Nº001/11, de 13 de maio de 2011 e Artigo 15-A da Lei Complementar Nº005/11, 
de 26 de dezembro de 2011, onde faculta ao servidor requer exoneração do 

cargo; Considerando, o julgamento proferido pela autoridade competente, com 
base na Lei Complementar Nº001/11, de 13 de maio de 2011; Resolve: Art. 1º - 
Exonerar, a pedido, a servidora DENIZE DE FÁTIMA RAMOS MONTEIRO, função 
Técnica de Enfermagem, lotação Secretaria Municipal de Saúde. Art. 2º - Esta 
Portaria entra em vigor, com efeito retroativo a 02 de outubro de 2017, revogadas 
as disposições em contrário. Art. 3º - Publique-se, registre-se e cumpra-se. 
Palácio Maximino Porpino da Silva, aos 07 dias do mês de novembro de 2017. 
Pedro Coelho da Mota Filho, Prefeito Municipal. REGISTRADA NA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, na mesma data. Gustavo 
Espinheiro do Nascimento Sá, Secretário de Administração  

 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPRIMENTOS E LICITAÇÃO 
TERMO DE RECONHECIMENTO E RATIFICAÇÃO 

Por este termo, reconheço e ratifico o ato de dispensa de licitação, 

decorrente do processo n.º 162/2017, cujo objeto consiste na locação de 

imóvel de propriedade do MARIA KEILA DA SILVA NEVES, cujo 

valor contratual total é de R$ 1.200,00 (Um Mil e Duzentos Reais), nos 

termos do art. 24, X da Lei nº 8.666/93. Castanhal(PA), 02 de outubro de 

2017. PEDRO COELHO DA MOTA FILHO, PREFEITO DE 

CASTANHAL, JOSÉ RAIMUNDO CARVALHO DOS SANTOS, 

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
JUSTIFICATIVA DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 

162/2017 
Em conformidade a exigência de abertura deste procedimento de dispensa 

de licitação para a locação de imóvel, destinado em atender aluguel social 

em favor de ELIELZA RODRIGUES DA LUZ. 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 de aluguel social.   2-LOCAL DA 

PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS E RAZÃO DA ESCOLHA. Os serviços 

serão prestados no município de Castanhal-Pará, tendo a escolha recaído 

sobre o imóvel localizado na Rua Maximino Porpino da Silva, Quadra D, 

Lote 18, Loteamento Comunidade Providentinos, Bairro Caiçara, nesta 

cidade, 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$ 1.200,00 (Hum Mil e Duzentos), 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, 29 de setembro 

de 2017. Danielle Fonseca Silva, PRESIDENTE. Silvio Roberto Monteiro 

dos Santos, Secretário. Marcelo Braga dos Santos, Membro 

 


