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PORTARIA Nº2.927/17, DE 22 DE NOVEMBRO DE 2017. 
O PREFEITO MUNICIPAL DE CASTANHAL, NO USO DA ATRIBUIÇÃO QUE 
LHE CONFERE O ARTIGO 117, PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI ORGÂNICA DO 
MUNICÍPIO, RESOLVE: Considerando,  a Resolução nº13.090/2017 do Egrégio 
Tribunal de Contas dos Municípios – TCM/Pa; Considerando ainda, que a 
Prefeitura Municipal de Castanhal possui inúmeros servidores com Portaria de 
aposentadoria expedida pelo Instituto de Previdência do Município de Castanhal - 
IPMC aguardando registro dos respectivos atos junto ao TCM/Pa;  Art. 1º - 
Estabelecer que uma vez emitido o ato de natureza previdenciária 
(aposentadoria) caberá ao IPMC a responsabilidade pelo pagamento da folha de 
inativos,  independentemente da finalização do processo de registro junto ao 
Tribunal de Contas dos Municípios- TCM/Pa. Art. 2º - Transferir para a folha de 
inativos do Instituto de Previdência do Município de Castanhal- IPMC os 
servidores que já possuem ato de natureza previdenciária (aposentadoria) que se 
encontram atualmente na folha de ativos da Prefeitura, independentemente da 
finalização do processo de registro junto ao Tribunal de Contas dos Municípios- 
TCM/Pa.  § 1º - Os servidores constantes da relação anexa, parte integrante da 
presente portaria, deverão comparecer junto ao Instituto de Previdência do 
Município de Castanhal- IPMC até o dia 04/12/2017, no horários das 07:30 as 
13:30hrs, sito a rua Floriano Peixoto, 1981, Centro, Castanhal-Pa, munido dos 
seguintes documentos em cópias e originais: I – Carteira de Identidade; II – 
Cadastro de Pessoa Física – CPF; III –  Certidão de Casamento; IV – 
Comprovante de endereço atualizado; V - Último Contracheque; VI – Número da 
Conta Corrente, Banco e Agência;  § 2º - O não comparecimento do servidor 
junto ao IPMC implicará na impossibilidade do pagamento dos proventos de 
aposentadoria. Art. 3º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação,  
revogadas as disposições em contrário. Art. 4º - Publique-se, registre-se e 
cumpra-se. Palácio Maximino Porpino da Silva, 22 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 

ANEXO DA PORTARIA Nº 2.927/17, DE 22/11/2017 

NOME COMPLETO nº processo 
Data 

Entrada 
 

AIDA PEREIRA DE SOUZA                                                                   201612857 (30/11/16) 

ADRIANA MOURA PEREIRA                                                              201607896 (07/07/16) 

ANA LUCIA DOS SANTOS SOUSA                                                      201703485 (31/03/17) 

ANA MARIA DE OLIVEIRA SILVA                                                          201709858 (21/09/17) 

ANA MARIA DO SOCORRO MARINHO SODRÉ                            201705754 (24/05/17) 

ANA MARIA MATOS MATOS SAMPAIO                                             201609965 (31/08/16) 

ANGELA MARIA PAIVA                                                                       201604689 (15/04/16) 

ANGELA MARIA TRINDADE DE SOUZA                                        201603212 (09/03/16) 

ANTONIA MESQUITA GOMES                                                       201503111 (11/02/15) 

ANTONIO DA SILVA BEZERRA                                                    201708271 (16/08/17) 

ANTONIO JORGE DA SILVA BRITO                                             201707691 (25/07/17) 

ANTONIO PAULO ABREU DE LIMA                                             201600647 (13/01/16) 

AUREA LUCIA OLIVEIRA PINHEIRO                                              201612346 (16/11/16) 

BENEDITA CLARICE DA SILVA BEZERRA                                  201709860 (21/09/17) 

BATÂNIA DE NAZARÉ FERREIRA DA SILVA                               201600652 (13/01/16) 

CACILDA RODRIGUES DE OLVEIRA GADELHA                           201701922 (15/02/17) 

CRIZATEMA DA CONCEIÇÃO GILDO SOUZA                               201710122 (27/09/17) 

DORALICE DA LUZ MELO                                                              201611295 (06/10/16) 

DULCIRENE PEREIRA SANTOS                                                   201605688 (11/05/16) 

EDNA DO SOCORRO MAGALHÃES DE ARAÚJO                       201708270 (16/08/17) 

EDINEIDE FERREIRA SILVA                                                         201710948 (24/10/17) 

ELDENIR DE FATIMA RODRIGUES DOS SANTOS                   201612855 (30/11/16) 

ELIANA DUARTE LIMA                                                                      201710120 (27/09/17) 

ELISONEIDE DE SOUZA SILVA                                                      201611638 (20/10/16) 

FILONILA MARIA DAS GRAÇAS LAMEIRA BRASIL                        201707682 (25/07/17) 

FRANCISCA DAS CHAGA BARBOSA SOUSA                             201611634 (20/10/16) 

FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS DE SOUSA                      201705751 (24/05/17) 

FRANCISCO DE LIMA ROCHA                                                         201701619 (08/02/17) 

FRANCISCO EDSON DE SOUZA                                                  201600645 (13/01/16) 

HILDETE MARIA DO NASCIMENTO DA ROCHA                           201708260 (16/08/17) 

IOLANDA DE NAZARÉ DE SOUZA NERY                                    201600650 (13/01/16) 

IRACENIRA SILVA SOUSA                                                                  201708268 (16/08/17) 

IRANEIDE MANOS DOS SANTOS                                                 201607895 (07/07/16) 

JACIARA DAS NEVES SILVA BEZERRA                                       201704741 (27/04/17) 

JACILEIA DOS SANTOS OLIVEIRA                                               201705755 (24/05/17) 

JACIREMA DAS NEVES SILVA                                                        201609964 (31/08/16) 

JOSÉ ALMIR DA SILVA BRITO                                                         201602255 (05/02/16) 

LEIDE DO SOCORRO SILVA                                                          201710121 (27/09/17) 

LIANA MARIA GOMES GARCIA DE MELO                                     201710950 (24/10/17) 

LILIA TEREZA BRASIL PONCIANO DE SOUZA                            201708261 (16/08/17) 

LUIZA MEDEIROS BEZERRA                                                          201707683 (25/07/17) 

LUCIA MARIA RIBEIRO CARVALHO                                               201702488 (03/03/17) 

LUIZ GONZANGA SANTIAGO MIRANDA                                        201707692 (25/07/17) 

MARIA CÉLIA DE ALMEIDA MELO                                            201702485 (03/03/17) 

MARIA CRISTINA FERNANDES SILVA                           201707689 (25/07/17) 

MARIA DA CONCEIÇÃO E SILVA SARMENTO              201710947 (24/10/17) 

MARIA DA CONCEIÇÃO SOUSA                                   201613350 (14/12/16) 

MARIA DAS DORES CORREA                                       201611635 (20/10/16) 

MARIA DAS DORES SOUSA DE BRITO                         201709861 (21/09/17) 
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MARIA DAS DORES TERAN DA SILVA                          201704737 (27/04/17) 

MARIA DAS GRAÇAS PESSOA DE ARAÚJO                  201600644 (13/01/16) 

MARIA DE FATIMA DE SOUZA COSTA                         201612859 (30/11/16) 

MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO MACEDO              201611293 (06/10/16) 

MARIA DE FATIMA TOCANTINS DE OLIVEIRA                 201707684 (25/07/17) 

MARIA DE JESUS TEIXEIRA OLIVEIRA                              201701622 (08/02/17) 

MARIA DE LOURDES FERREIRA LOPES                      201603210 (09/03/16) 

MARIA DE LOURDES RIDRIGUES FERREIRA               201704746 (27/04/17) 

MARIA DE LOURDES SILVA BEZERRA                          201611292 (06/10/16) 

MARIA DE LOURDES SILVA MAMEDE                         201613352 (14/12/16) 

MARIA DE NAZARÉ NEVES CHAVES                           201612853 (30/11/16) 

MARIA DEOLINDA FERREIRA LOPES                             201700603 (18/01/17) 

MARIA DILMA DE MESQUITA ALVES                               201710946 (24/10/17) 

MARIA DIRCE PONTES FERREIRA                                 201613358 (14/12/16) 

MARIA DO CARMO FONTES CHAVES                        201710951 (24/10/17) 

MARIA DO PERPETUO SOCORRO BARROS ROCHA   201611291 (06/10/16) 

MARIA DO PERPETUO SOCORRO M. DA LUZ             201707685 (25/07/17) 

MARIA DO PERPETUO SOCORRO SILVA DA SILVA  201500602 (14/01/15) 

MARIA DOS SANTOS CRUZ SILVA                            201612846 (30/11/16) 

MARIA DO SOCORRO LAMEIRA LIMA                        201707686 (25/07/17) 

MARIA DO SOCORRO PAIXÃO FERNANDES               201611289 (06/10/16 

MARIA DO SOCORRO FERNANDES P. NONATO      201705753 (24/05/17) 

MARIA EDILEUZA GADELHA SILVA                             201712082 (17/11/17 

MARIA EDITE UCHOA                                                 201607889 (07/07/16) 

MARIA ELIZABETH SILVA DO VALE                             201613354 (14/12/16) 

MARIA EUNICE DA ROCHA OLIVEIRA                         201611282 (06/10/16) 

MARIA GUSMÃO PANTOJA DOS SANTOS                      201704745 (27/04/17) 

MARIA GRACIETY LEITE OLIVEIRA                           201605687 (11/05/16) 

MARIA HELENA FONTES FERREIRA                            201710945 (24/10/17) 

MARIA IVANILDE VALE BEZERRA                                201703486 (31/03/17) 

MARIA IVETE OLIVEIRA DOS SANTOS SILVA           201603216 (09/03/16) 

MARIA LEONICE DOS SANTOS FERREIRA               201607894 (07/07/16) 

MARIA LIGIA PEREIRA DE LUCENA                                 201600648 (13/01/16) 

MARIA LOPES CORDEIRO                                         201612848 (30/11/16) 

MARIA LUCIA PEREIRA                                             201708264 (16/08/17) 

MARIA LUCIA SOLEDADE SIKLVEIRA                       201704748 (27/04/17) 

MARIA LUCIA TOCANTINS PINHEIRO                   201611297 (06/10/16) 

MARIA LUZINETH RODRIGUES DOS REIS                     201701620 (08/02/17) 

MARIA LUIZA MACIEL DE BRITO                        201508136 (01/06/15) 

MARIA LOURDES MACEDO                                       201612345 (16/11/16) 

MARIA MADALENA RODRIGUES FEITOSA               201604688 (15/04/16) 

MARIA MALVINA FERREIRA GONÇALVES                 201704738 (27/04/17) 

MARIA NILDA MOREIRA DA SILVA                            201701924 (15/02/17) 

MARIA ODINEIA MELO DOS SANTOS                  201704743 (27/04/17) 

MARIA ROSANILDA BRAGA DA SILVA                       201501497 (30/01/15) 

MARIA SUELY NEVES MARÇAL                                 201707681 (25/07/2017) 

MARIA TELMA TRINDADE MONTEIRO                       201707679 (25/07/17) 

NADIR PANTOJA MARTINS                                         201612342 (16/11/16) 

NAZARÉ PEREIRA DA SILVA                              201612344 (16/11/16) 

NOEMIA DA COSTA CARVALHO DAS NEVES            201705344 (12/05/17) 

NORMA MARIA MIRANDA CAMPOS                    201612845 (30/11/16) 

OLGA MARIA LEMOS ALBUQUERQUE DE CASTRO   201603214 (09/03/16) 

RAIMUNDA ALVES DE MATOS                                 201612849 (30/11/16) 

RAIMUNDA DE LIMA SOUSA                                  201712081 (17/11/17) 

RAIMUNDA ELITA SOARES DE OLIVEIRA                  201708262 (16/08/17) 

RAIMUNDA LIMA SILVA                                              201701637 (08/02/17) 

RAIMUNDA MARIA DO SOCORRO ALVES                  201607891 (07/07/16) 

RAIMUNDA NONATA DA SILVA                                   201708255 (16/08/17) 

RAIMUNDA NONATA FERREIRA                            201612844 (30/11/16) 

RAIMUNDA OLINDA DA SILVA SAMPAIO                      201701623 (08/02/17) 

RAIMUNDA NONATO DE MATOS LAMEIRA           201311966 (23/07/13) 

RAIMUNDA RACHEL LEMOS DE SOUZA                       201707680 (25/07/17) 

RAIMUNDA RODRIGUES DA SILVA                       201710949 (24/10/17) 

RAIMUNDA VIEIRA DE SOUSA SILVA                       201611637 (20/10/16) 

RAIMUNDO ALVES                                                       201707694 (25/7/17) 

RAIMUNDO CORDOVIL DE SOUZA                          201603217 (09/03/16) 

RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS COSTA          201611294 (06/10/16) 

ROSÁLIA MARIA GONÇALVES DE BARROS          201707688 (25/07/17) 

RASÁLIA PINHO DE MENDONÇA                           201712080 (17/11/17) 

SIMONE OLIVEIRA E SILVA                                    201707695 (25/07/17) 

SOLANGE MARIA NASCIMENTO FERREIRA            201610350 (12/09/16) 

SÔNIA MARIA EVANGELISTA GALVÃO                      201607888 (07/07/16) 

TEREZINHA BARROS DA SILVA                            201613356 (14/12/16) 

TEREZINHA DA ROSA MIGUEL                               201705752 (24/05/17) 

TEREZINHA DEJESUS MOREIRA LAMEIRA                   201602261 (05/02/16) 

TEREZINHA DE JESUS DO VALE E SILVA              201708267 (16/08/17) 

TEREZINHA DE SOUZA HOLANDA                         201705750 (24/05/17) 

WANIA ROSINETE DE MORAES JINKING                   201702487 03/03/17 

VANDA LUCIA CRUZ DOS SANTOS                          201701923 (15/02/17) 

ZILMA CRISTINA MEDEIROS DA SILVA                     201607893 (07/07/16) 

PORTARIA Nº2.912/17, DE 20 DE NOVEMBRO DE 2017. 
O PREFEITO MUNICIPAL DE CASTANHAL, NO USO DA ATRIBUIÇÃO QUE 
LHE CONFERE O ARTIGO 117, PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI ORGÂNICA DO 
MUNICÍPIO, RESOLVE: Art. 1º- Registrar AFASTAMENTO PRELIMINAR À 
APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA, solicitado através do Processo Nº 
2017/10/11954 e nos termos da Lei Complementar nº007/14, de 02/07/14, que 
modificou a Lei Municipal Nº003/99, de 04/02/1999, análise da Coordenadoria de 
Recursos Humanos e Parecer Normativo nº003, de 02/03/17, da servidora MARIA 

DO CARMO FONTES CHAVES, função Servente, lotação Secretaria Municipal de 
Educação, à vista do Requerimento de Aposentadoria, datado de 19/09/2017, 
sem prejuízo de sua remuneração. Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor, a 
partir de 19 de dezembro de  2017,  revogadas as disposições em contrário. Art. 
3º - Publique-se, registre-se e cumpra-se. Palácio Maximino Porpino da Silva, 20 
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 Nº2.913/17, DE 20 DE NOVEMBRO DE 2017. 
O PREFEITO MUNICIPAL DE CASTANHAL,  NO USO DA ATRIBUIÇÃO QUE 
LHE CONFERE O ARTIGO 37, PARÁGRAFOS 1º, 2º E 3º DA LEI MUNICIPAL 
Nº026/12, DE 10 DE MAIO DE 2012, RESOLVE:  Art. 1º - Conceder, 10% (Dez 
por Cento) de Gratificação de Titularidade (Especialização em Metodologia do 
Ensino de História), a servidora ADRIANA MARIA MIRANDA LIMA, função Professor 
História, conforme documentação comprobatória constante no requerimento da 
interessada arrolada ao Processo Nº2017/10/12410, Análise do Recursos 
Humanos e Parecer Normativo Nº004, datado de 02 de março de 2017, lotação 
Secretaria Municipal Educação. Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor com efeito 
retroativo 20 de outubro de 2017, revogadas as disposições em contrário. Art. 3º 
- Publique-se, registre-se e cumpra-se. Palácio Maximino Porpino da Silva, 20 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 Nº2.921/17, DE 21 DE NOVEMBRO DE 2017. 
O PREFEITO MUNICIPAL DE CASTANHAL,  NO USO DA ATRIBUIÇÃO QUE 
LHE CONFERE O ARTIGO 37, PARÁGRAFOS 1º, 2º E 3º DA LEI MUNICIPAL 
Nº026/12, DE 10 DE MAIO DE 2012, RESOLVE:  Art. 1º - Conceder, 10% (Dez 
por Cento) de Gratificação de Titularidade (Especialização em Metodologia do 
Ensino de Língua Portuguesa e Estrangeira), a servidora PATRÍCIA DONATELIA E 

SILVA ALVAREZ, função Professor Inglês-Zona Rural, conforme documentação 
comprobatória constante no requerimento da interessada arrolada ao Processo 
Nº2017/11/13262, Análise do Recursos Humanos e Parecer Normativo Nº004, 
datado de 02 de março de 2017, lotação Secretaria Municipal Educação. Art. 2º - 
Esta Portaria entra em vigor com efeito retroativo 11 de outubro de 2017, 
revogadas as disposições em contrário. Art. 3º - Publique-se, registre-se e 
cumpra-se. Palácio Maximino Porpino da Silva, 21 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 
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CONSELHO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER – CMEL 

/ CASTANHAL-PA 
REGIMENTO INTERNO DO CMEL/CASTANHAL 

CAPITULO I. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES. SEÇÃO I. 

INSTITUIÇÃO E OBJETIVOS. Art. 1º - O presente Regimento Interno 

regula as atividades e atribuições do Conselho Municipal de Esporte e 

Lazer de Castanhal – CMEL/Castanhal. Art. 2º - O Conselho Municipal 

de Esporte e Lazer - CMEL, criado pela Lei Municipal n° 009/2013,de 25 

de março de 2013, publicada em 27 de março de 2013 no Diário Oficial 

do Município de Castanhal (edição nº 220)e modificada pela Lei 

Complementar nº 007/2013 é um órgão colegiado de deliberação superior 

no âmbito do município, tem caráter permanente, consultivo, deliberativo, 

fiscalizador e de assessoramento à Secretaria Municipal de Esporte e 

Lazer, que tem por finalidade auxiliar na organização, gestão, qualidade e 

transparência do esporte e lazer do município de Castanhal, assim como 

na consolidação de políticas públicas e inclusivas – Política Municipal de 

Esporte e Lazer. SEÇÃO II. DIRETRIZES BÁSICAS DE ATUAÇÃO. 

Art. 3º - O Conselho Municipal de Esporte e Lazer observará diretrizes 

básicas de atuação, além das previstas na legislação específica vigente, 

visando: I – uma política de esporte e lazer pública e inclusivas voltada 

para o desenvolvimento e a complementariedade entre as ações, de 

prevenção e promoção, de educação permanente em esporte e lazer, 

garantindo os serviços de esporte e lazer a toda a população 

castanhalense; II – a melhoria das condições ambientais e dos cuidados 

com o esporte e lazer público nos aspectos coletivo e individual. SEÇÃO 

III. COMPETÊNCIA. Art. 4º - Compete ao Conselho Municipal de 

Esporte e Lazer: I – estabelecer as diretrizes da política municipal de 

esporte e lazer, acompanhar, controlar, avaliar e fiscalizar a sua execução 

no município, propondo medidas de aperfeiçoamento e de 

redirecionamento que julgar necessárias; II – articular-se com o Conselho 

Estadual de Desportos e com os órgãos federais e estaduais incumbidos 

da execução de Políticas Públicas e inclusivas para o Esporte e Lazer; III - 

Adotar medidas e apoiar iniciativas em favor do fomento à prática do 

esporte e de atividades físicas e de lazer, objetivando a saúde e a 

qualidade de vida do cidadão, observando o cumprimento dos princípios e 

normas legais; IV – aprovar a proposta orçamentaria anual destinada à 

execução das ações de esporte e lazer no âmbito da secretaria municipal 

de esporte e lazer de acordo com o plano municipal de esporte e lazer; V 

– Analisar e dar parecer sobre a concessão de auxílios e recursos 

financeiros às entidades e associações esportivas sediadas no Município; 

VI - Zelar pela memória do esporte; VII – Fiscalizar a movimentação para 

a formulação da política de integração entre o esporte, a saúde, a 

educação, a defesa social e o turismo visando potencializar os benefícios 

gerados pela prática de atividades físicas e esportivas; VIII - 

Acompanhar, controlar, avaliar e fiscalizar, a partir de análises 

orçamentárias, entre outras que se façam necessárias, a gestão de recursos 

públicos voltados para a prática de atividades físicas e esportivas e de 

lazer, bem como avaliar os ganhos sociais obtidos e o desempenho dos 

programas e projetos aprovados, manifestando-se a respeito da sua 

execução no município, propondo medidas de aperfeiçoamento e de 

redirecionamento que julgar necessárias;  Parágrafo único – Acompanhar, 

controlar, avaliar e fiscalizar os serviços prestados à população pelos 

órgãos e entidades públicas e conveniadas Integrantes do Esporte e Lazer 

no Município. IX - Realizar os esforços necessários ao esclarecimento de 

dúvidas quanto à correta utilização, por parte das entidades beneficiárias, 

de recursos públicos voltados para a prática de atividades físicas e 

esportivas e de lazer, promovendo capacitações, dentre outras ações que 

se fizerem necessárias ao conhecimento; X – solicitar informações 

relativas à estrutura e funcionamento da secretaria municipal de esporte e 

lazer e dos órgãos públicos ou privados vinculados a SEMEL; XI – 

examinar denúncias, responder a consultas sobre assuntos relevantes das 

ações e serviços de esporte e lazer no município, bem como apreciar 

recursos a respeito de deliberações do colegiado;  XII – Convocar e 

realizar a Conferência e/ou Plenária Municipal de Esporte e Lazer, com o 

objetivo de analisar e propor diretrizes as ações do plano municipal de 

esporte e lazer, com periodicidade de dois anos; XIII – estimular, apoiar e 

promover estudos e pesquisas sobre assuntos e temas na área de esporte e 

lazer, de interesse para o desenvolvimento do plano municipal de esporte 

e lazer; podendo convidar entidades, autoridades, científicos e técnicos 

nacionais e estrangeiros para colaborar em estudos e participar das 

reuniões do CMEL/Castanhal; XIV – Acompanhar, controlar, avaliar, 

fiscalizar e manifestar-se, propondo critérios para a programação da 

execução financeira e orçamento do Fundo Municipal de Esporte e Lazer, 

recomendando prioridades orçamentarias, operacionais e metas, 

acompanhando a movimentação e destinação de recursos. XV – Os 

conselheiros de Esporte e Lazer deverão acompanhar e propor 

aperfeiçoamentos a tramitação do projeto Plano Plurianual (PPA), Lei de 

Diretrizes Orçamentárias (LDO), Lei Orçamentária Anual (LOA), 

especialmente para verificar se as Emendas a serem representadas no 

capitulo do Esporte e Lazer não conflitarão com as deliberações dos 

respectivos Conselhos.  XVI – deliberar sobre as estratégias e prioridades 

a serem observadas pela secretaria municipal de esporte e lazer na 

formulação do plano municipal de esporte e lazer, de acordo com as 

propostas deliberadas na Conferência e/ou Plenária de Esporte e Lazer, de 

acordo com a realidade municipal; XVII – avaliar e deliberar sobre o 

plano municipal de esporte e lazer e a sua aprovação, estabelecendo 

mecanismos de acompanhamento, controle, avaliação e fiscalização de 

sua execução;  XVIII – Difundir periodicamente as deliberações do 

CMEL, por meios próprios de comunicação disponíveis, observando-se 

os princípios da transparência, publicidade e economicidade;  XIX – 

Realizar audiências públicas com entidades da sociedade civil para 

informar e debater matérias de interesse do setor de Esporte e Lazer, 

sempre que julgar necessário; XX – Criar comissões permanentes e 

temporárias; XXI – definir, por deliberação do Plenário, a estrutura 

administrativa e o quadro de pessoal, inclusive a assessoria técnica do 

CMEL, bem como a execução financeira dos recursos orçamentários do 

CMEL previsto no orçamento do município; XXII – analisar e dar 

parecer, quadrimestralmente, a prestação de contas da SEMEL, 

remetendo seu parecer ao chefe do Executivo Municipal e Assembleia 

Legislativa Municipal; XXIII – aprovar representação junto ao Ministério 

Público quanto as competências e decisões do CMEL/Castanhal forem 

desrespeitadas ou quando ocorrer grave lesão ao esporte e lazer, por 

maioria qualificada dos votos;   XXIV - Elaborar e aprovar, em reunião 

ordinária e/ou extraordinária o Regimento Interno do Conselho. Parágrafo 

único - Para a consecução de suas finalidades, o Conselho Municipal de 

Esporte e Lazer - CMEL articular-se-á com órgãos e entidades federais, 

estaduais e municipais. CAPITULO II. COMPOSIÇÃO E 

ORGANIZAÇÃO. Art. 5º - O Conselho Municipal de Esporte e Lazer é 

composto por 12(doze) membros titulares e seus respectivos suplentes. 

Representando 06(seis) Entidades governamentais e 06(seis) Entidades 

não governamentais. § 1º - o mandato dos membros do CMEL terá a 

duração de dois anos, permitindo a recondução; § 2º - a nomeação dos 

membros do CMEL far-se-á, mediante Decreto, expedido pelo Chefe do 

Poder Executivo, no prazo de trinta dias, a contar da comunicação oficial 

dos novos nomes apresentados para composição; § 3º - caso o Chefe do 

Poder Executivo não efetue a nomeação dos membros do Conselho no 

prazo estipulado acima, considerar-se-ão os/as conselheiros/as 

indicados/as habilitados/as para compor o referido conselho;  § 4º - o 

Chefe do Poder Executivo dará posse ao gestor municipal da SEMEL, 

que, por sua vez, empossará os/as demais conselheiros/as. CAPITULO 

III. ESTRUTURA E FUNCIONAMENTO. Art. 6º -  O Conselho 

Municipal de Esporte e Lazer – CMEL tem a seguinte estrutura: I – 

Plenário . II – Mesa Diretora. III – Secretaria Executiva. § 1º - O governo 

Municipal, através da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer garantirá 

autonomia para o pleno funcionamento do CMEL, incluindo dotação 

orçamentaria específica para manter sua Secretaria e Estrutura 

administrativa; Paragrafo único - o seu quadro de pessoal que compõem a 

secretaria executiva será pago com recursos à parte da dotação 

orçamentaria definida; serão encaminhados para fazerem parte dos 

servidores que estarão na listagem de funcionários da SEMEL.  § 2º - O 

CMEL poderá criar assessorias técnicas, jurídica e econômico-financeira 

e em esporte e lazer;  Art. 7º - O Plenário é composto pelo conjunto 

dos/das conselheiros/as e é Órgão de deliberação máxima do CMEL.  Art. 

8º - A Mesa Diretora é escolhida pelo Plenário, dentre os seus membros, 

tendo como atribuição coordenar e executar as atividades necessárias ao 

bom andamento e cumprimento dos objetivos do CMEL, bem como as 



Castanhal-PA,  23 de novembro de 2017.              Diário Oficial                     Ano XXIII                Edição nº 593 

4 
 

que lhe forem atribuídas pelo Plenário, conforme estatuir o Regimento 

Interno. § 1º - A Mesa Diretora terá a seguinte composição: I – 

Presidente; II – Vice-presidente; III – Primeiro secretário; IV – Segundo 

secretário. § 2º - A Mesa Diretora será eleita em plenário e respeitará a 

paridade, de maioria simples dos votos. § 3º - Em casos de vacância 

permanente ou definitiva dos membros da Mesa Diretora, será escolhido 

novo membro para exercer a referida função na instância, entre os/as 

conselheiros/as do mesmo segmento, mantendo-se a paridade, na reunião 

seguinte do Pleno do CMEL. Art. 9º - São atribuições da Mesa Diretora: I 

- Dispor sobre as normas e atos relativos ao funcionamento administrativo 

do Conselho com o auxílio da Secretaria Executiva; II – articular, junto ao 

poder executivo, propostas necessárias para o pleno funcionamento do 

CMEL, incluindo a execução do planejamento e monitoramento das 

ações; e a definição da execução financeira de seus recursos 

orçamentários; III - Encaminhar questões administrativas, submetendo-as 

à apreciação e aprovação do Plenário; IV - Definir os ritos para a acolhida 

de denúncias, reivindicações ou outras manifestações da sociedade, 

submetendo-os à apreciação e aprovação pelo Plenário; V - Apreciar 

matéria em caráter de urgência, a seu critério, excepcionalmente 

submetendo sua decisão à deliberação da próxima sessão do Conselho. VI 

- Dar encaminhamento às questões que lhe tenham sido delegados pelo 

Plenário, bem como àquelas surgidas entre sessões, submetendo-as à 

apreciação e aprovação pelo Plenário na sessão subsequente. VII - 

Observar e fazer cumprir este Regimento Interno. Art. 10º -  São 

atribuições do Presidente: I – convocar e coordenar as reuniões ordinárias 

e extraordinárias do CMEL; II – representar o CMEL em suas relações 

internas e externas; III – estabelecer interlocução com órgãos da secretaria 

municipal de Esporte e Lazer e demais órgãos do governo e com 

instituições públicas ou entidades privadas, com vistas ao cumprimento 

das deliberações do CMEL; IV – assinar as resoluções, parecer e 

correspondências em geral do CMEL; V – expedir atos decorrentes de 

deliberações do CMEL; VI – convocar e coordenar as reuniões da Mesa 

Diretora; VII - Participar, quando julgar necessário, dos trabalhos de 

qualquer Comissão; VIII - Formular consultas e promover conferências 

sobre matéria do interesse do Conselho; IX - Representar o Conselho ou 

delegar representações; X - Submeter à apreciação do Plenário, os 

convites para representação em eventos externos, oficializando a 

representação; XI - Manter contato permanente com o Conselho Estadual 

de Desportos e, sempre que possível, com os demais Conselhos 

Municipais de Esporte do Estado; XII - Decidir sobre questões de ordem; 

XIII - Exercer as demais atribuições não especificadas nesse Regimento e 

inerentes à sua função, “ad referendum” do Plenário. XIV – cumprir e 

fazer cumprir o Regimento Interno, submetendo os casos omissos à 

apreciação do Plenário. Art.11º - São atribuições do vice-presidente: I – 

Substituir o Presidente em seus impedimentos; II – colaborar 

efetivamente com o presidente no cumprimento de suas atribuições e 

funções; III - Exercer as atribuições que lhe forem conferidas pelo 

Plenário e Mesa Diretora. Art. 12º - São atribuições do primeiro e 

segundo secretário, sem prejuízo de outras que lhes forem conferidas pelo 

Plenário: I – colaborar com os membros da Mesa Diretora no desempenho 

de suas funções e com os demais conselheiros/as nos assuntos pertinentes, 

conforme solicitação; II – dar encaminhamento às deliberações do 

Plenário; III – Coordenar as atividades e responsabilizar-se pelo bom 

funcionamento da Secretaria Executiva;  IV – contribuir e 

responsabilizar-se pela elaboração, revisão e redação final adequada e 

correta das atas das reuniões, das resoluções, das deliberações, das 

recomendações e das moções, e pela organização, arquivamento e guarda 

dos documentos do CMEL; V – secretariar as reuniões da Mesa Diretora 

e do Plenário do CMEL; VI – verificar o quórum no início das reuniões e 

sempre que solicitado;  VII – apresentar, anualmente, relatório das 

atividades do CMEL. Art.13º -  A Secretaria Executiva com sua estrutura 

administrativa e seu quadro de pessoal são definidos por deliberação do 

Plenário, é o órgão de apoio da Mesa Diretora e de execução das 

demandas emanadas do Plenário.  § 1º - A Secretaria Executiva terá 

pessoal próprio, assessores técnicos e estrutura física adequada ao 

atendimento das demandas e apoio na realização de grandes eventos do 

controle social,  § 2º - A Secretaria Executiva do CMEL deverá remeter 

convocatória, pauta e documentos referentes aos assuntos das reuniões 

aos/as conselheiros/as titulares e suplentes pelos meios de comunicação 

disponíveis, observando-se os princípios da transparência, publicidade e 

economicidade, às entidades/instituições com antecedência de oito dias 

das reuniões ordinárias e um dia das reuniões extraordinárias, quando 

houver tempo hábil para tal. § 3º - Prestar o apoio administrativo e 

logístico à Mesa Diretora, ao Plenário e às Comissões em suas atividades 

pertinentes ao Conselho; § 4º - Municiar o Plenário com informações 

atualizadas e fidedignas sobre a situação das atividades em andamento; 

Art.14º - O CMEL reunir-se-á, ordinariamente, uma vez por mês, e, 

extraordinariamente sempre que for necessário, desde que convocado pelo 

presidente, pela maioria da Mesa Diretora ou por requerimento assinado 

por um terço dos conselheiros/as e com pauta previamente definida. § 1º - 

As sessões do CMEL serão presididas, em sequência, pelos membros da 

Mesa Diretora e, no impedimento desses pelos/as, conforme definir o 

Plenário. § 2º - As Entidades ou instituições dos/das conselheiros/as 

faltosos serão comunicadas, por oficio do CMEL, a partir da segunda falta 

consecutiva ou quarta alternada. § 3º - será substituído, a critério de sua 

entidade, o/a conselheiro/a que deixar de participar de 03(três) reuniões 

consecutivas ou 05(cinco) alternadas sem justificativa. Essa substituição 

deverá acontecer no prazo máximo de 10(dez) dias úteis a contar da data 

da notificação pelo CMEL. § 4º - A justificativa de ausência em reunião 

só será aceita e aprovada pela Mesa Diretora, após análise mediante ofício 

ou e-mail – desde que garantido o recebimento - contendo os motivos da 

ausência, no prazo mínimo de 12 horas da reunião, salvo em caso de 

reunião extraordinária. § 5º - As Entidades ou Instituições poderão, a 

qualquer tempo, efetuar a substituição de seus representantes, mediante 

documentação específica dirigida ao presidente do CMEL. § 6º - No caso 

de impedimento temporário ou definitivo de um dos membros titulares, 

assumirá automaticamente o respectivo suplente com os mesmos direitos 

e deveres do titular, inclusive nas comissões. § 7º - O exercício da função 

de conselheiro/a não será remunerado considerando-se serviço de 

relevância pública. § 7º - Os/as conselheiros/as titulares e suplentes, que 

participarem dos eventos promovidos ou designados pelo CMEL, terão 

suas despesas custeadas pelo orçamento do mesmo, devendo o CMEL 

comunicar e solicitar a dispensa do trabalho do/a conselheiro/a a seus 

respectivos empregadores, bem como, fornecer declaração de 

participação. § 8º - Fica determinado que o conselheiro/a designado para 

evento representando o CMEL oficialmente e com suas despesas pagas 

pelo colegiado, apresentar relatório das atividades, no prazo máximo de 

30(trinta) dias, para conhecimento do pleno, com penalidade de 

impedimento de participar de outras atividades custeadas pelo CMEL 

caso não cumpra apresentação de relatório. Art. 15º -As entidades 

governamentais indicarão seus representantes ao Conselho Municipal de 

Esporte e Lazer para posterior designação do Prefeito Municipal. 

Parágrafo único – Os titulares e suplentes das entidades governamentais 

serão por estas indicadas e nomeadas pelo Prefeito Municipal para 

mandato de 02 (dois anos), permitida a recondução. § 1º - As Entidades 

não governamentais serão eleitas através de Conferências e/ou Plenárias 

convocadas através de Edital publicado na internet, imprensa e locais 

públicos, pelo presidente do CMEL, com antecedência de 45 dias 

contados do término dos mandatos dos representantes dessas entidades. 

Parágrafo único – Os titulares e suplentes das entidades não 

governamentais poderão concorrer ao mandato de 02 (dois anos), 

permitida a recondução. § 2º- Na eleição a qual se refere este Regimento, 

serão eleitas 06 (seis) entidades não governamentais titulares com seus 

respectivos suplentes 06 (seis) suplentes. § 3º - Somente poderão 

participar da eleição para o Conselho Municipal de Esporte e Lazer – 

CMEL, as entidades não governamentais de âmbito municipal 

juridicamente constituída e em regular funcionamento. § 4º - O prazo da 

comunicação oficial das entidades não governamentais eleitas sobre a 

indicação de seus representantes titulares e suplentes, é de até 10(dez) 

dias úteis, após a realização da eleição. § 5º - A entidade que não cumprir 

este prazo terá 48 horas para se manifestar oficialmente a presidência do 

CMEL, caso contrário, será substituída automaticamente pela entidade 

suplente, considerando a ordem decrescente da eleição.  Art. 16º - Aquele 

que utilizar de sua condição de Conselheiro com má fé ou para fins 

diversos, terá seu mandato submetido à cassação pelo voto da maioria do 

Plenário, sem prejuízo de outras penalidades previstas na forma da lei. § 

1º- Que seja garantido ao conselheiro o direito de desenvolver suas 

atividades, protegendo-o juridicamente de qualquer represália por parte 

do seu superior durante e após um ano do seu mandato. Parágrafo único - 

Apenas os membros do Conselho titulares, possuem direito a voto. Art. 

17º - Os membros da Mesa Diretora serão eleitos dentre os Conselheiros, 

mediante votação secreta. §1° - O mandato dos membros da Mesa 

Diretora será de dois anos, permitida uma recondução. Art. 18º - A 

inscrição para eleição da Mesa Diretora será feita mediante apresentação 
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de candidatura individual ou em Chapas ao Plenário, sendo facultado a 

qualquer Conselheiro candidatar-se. Parágrafo único - A inscrição das 

candidaturas será feita no primeiro dia da reunião em que ocorrerá o 

processo eleitoral, com pauta especificamente programada para a escolha 

da Mesa Diretora, a qual deverá ter assegurada divulgação prévia a cada 

um dos Conselheiros. Art. 19º - A qualquer tempo e por iniciativa de no 

mínimo dez Conselheiros, o Conselho poderá convocar reunião 

extraordinária com a finalidade de destituir, por dois terços de votos, 

qualquer membro da Mesa Diretora. Art. 20º - No caso de ausência 

eventual dos membros da Mesa Diretora, os componentes da Mesa 

Diretora presentes responderão por eles, e no caso de vacância, será 

determinada nova eleição, no prazo de 30(trinta) dias contados da 

abertura da última vaga, para suprir e complementar o mandato. Art. 21º - 

O Conselho Municipal de Esporte e Lazer poderá realizar sessões solenes 

para comemorações ou homenagens, que serão consideradas ordinárias se 

coincidirem com as sessões ordinárias do Conselho. Parágrafo único - O 

Plenário poderá destinar parte da sessão a comemorações ou interromper 

os seus trabalhos, em qualquer tempo, para recepção à personalidade, por 

proposta do Presidente ou de Conselheiro. Art. 22º - O Conselho 

Municipal de Esporte e Lazer se reunirá mensalmente, em sessão plenária, 

independente de convocação, à segunda quinta-feira de cada mês às 14:00 

horas na sede do CMEL. Parágrafo único - No caso de feriado ou ponto 

facultativo no Estado, a reunião se realizará no primeiro dia útil seguinte.  

§1° - As deliberações serão tomadas por maioria de votos dos 

Conselheiros presentes às sessões, cabendo ao Presidente o voto de 

qualidade. §2° - As sessões do Conselho serão instaladas com a presença 

mínima de 07 (sete) Conselheiros titulares. Art. 23º - Nenhum 

Conselheiro poderá usar da palavra sem que lhe tenha sido concedida pelo 

Presidente da sessão. §1° - Ao pronunciar-se, o Conselheiro deverá ater-

se à matéria em discussão. §2° - Nenhum Conselheiro poderá referir-se ao 

Conselho ou a qualquer um de seus membros de forma descortês ou 

injuriosa. §3° - A palavra será concedida ao Conselheiro que primeiro a 

tiver solicitado, cabendo ao Presidente, regular a precedência quando 

mais de um a pedir ao mesmo tempo. §4° - O relator terá precedência para 

manifestar-se sobre a matéria em discussão. Art. 24º - Aparte é a 

interrupção do orador para indagação ou esclarecimento relativo à matéria 

em debate. §1° - O Conselheiro somente poderá apartear o orador se dele 

obtiver permissão. §2° - Não será permitido aparte: I - À palavra do 

Presidente; II - Paralelo à discussão; III - Por ocasião do encaminhamento 

de votação; IV - Quando o orador estiver suscitando questão de ordem. 

Art. 25º - Poderá a sessão ser suspensa ou encerrada por: I - Conveniência 

de ordem disciplinar; II - Falta de quórum para votação das proposições; 

III - Falta de matéria a ser discutida. Parágrafo único - Fora dos casos 

expressos no “caput”, somente mediante deliberação do Plenário, a 

requerimento de um terço, no mínimo, dos Conselheiros presentes, poderá 

a sessão ser suspensa ou encerrada. Art. 26º - Das sessões do Conselho 

serão lavradas atas, assinadas pelos presentes. §1° - As sessões do 

Conselho terão início com a leitura da ata da reunião anterior. §2° - Não 

havendo manifestações contrárias ao teor da ata, ela será aprovada e 

subscrita pelos Conselheiros presentes que participaram da sessão 

anterior. §3° - As retificações requeridas por Conselheiros serão inseridas 

na ata da sessão em que ela foi lida. §4° -A ata será lavrada mesmo que a 

sessão não seja iniciada, fazendo-se dela constar os nomes dos 

Conselheiros presentes. Parágrafo único - No expediente, o Presidente 

dará ciência, em sumário, das proposições, ofícios, representações, 

petições e outros documentos dirigidos ao Conselho. As proposições e 

papéis deverão ser entregues ao Presidente até o momento da instalação 

dos trabalhos, para leitura e encaminhamento. Art. 27º - A ordem das 

proposições será organizada pela Secretaria Executiva. §1° - Na 

organização, a Secretaria Executiva colocará em primeiro lugar as 

proposições em regime de urgência, seguidas das em regime de prioridade 

e, finalmente, das em regime de tramitação ordinária, na seguinte 

sequência: I - Votações adiadas; II - Discussões adiadas; III - Proposições 

que independem de pareceres, mas dependem de apreciação do Plenário; 

IV - Proposições com pareceres aprovados pelas Comissões. §2° - Os atos 

do Presidente, sujeitos à homologação do Plenário, serão incluídos em 

último lugar, dentro do grupo correspondente ou regime em que tramitam. 

§3° -  Iniciada a discussão, a palavra será dada ao relator, que terá o 

tempo necessário de 20(vinte) minutos para dar conhecimento da matéria 

ao Plenário. Parágrafo único - O Conselheiro terá liberdade de se 

pronunciar na ordem em que solicitar a palavra. Art. 28º - A votação e as 

discussões de matérias poderão ser adiadas mediante requerimento de 

Conselheiro, apresentado antes de iniciadas as discussões e se aprovado 

pelo Plenário.  §1° - Encerradas as discussões, nenhum Conselheiro 

poderá usar da palavra sobre o assunto debatido, salvo para 

encaminhamento de votação.  §2° - Antes do início da votação de 

qualquer matéria será concedida vista ao Conselheiro que a pedir, 

devendo o processo voltar à pauta na mesma sessão.  §3° - As votações 

serão simbólicas, podendo qualquer Conselheiro requerer votação 

nominal. Parágrafo único - Em Assuntos Gerais será dada a palavra aos 

Conselheiros que a solicitarem, para versar sobre assunto de livre escolha, 

cabendo a cada um 03 (três) minutos, no máximo, salvo manifesto 

interesse da maioria dos Conselheiros e autorização do Presidente para 

prorrogação predeterminada do tempo de pronunciamento. Art. 29º - Para 

fins de assessoramento técnico e estudo de assuntos de competência do 

Conselho Municipal de Esporte, o Presidente poderá constituir 

Comissões. §1° - As Comissões serão constituídas por área temática, 

definindo-se atribuições e determinando-se os componentes. §2° - As 

Comissões serão ouvidas todas as vezes que o Plenário solicitar. §3° - 

Para exame de assuntos específicos, poderá a Comissão convocar 

qualquer Conselheiro vinculado à matéria em pauta. §4° - As Comissões 

devem ser integradas por, no mínimo, um Conselheiro e por profissionais 

de notório saber ou representantes de órgãos e entidades diretamente 

relacionados com o tema. Parágrafo único - Cabe à Presidência do 

Conselho estabelecer a composição das comissões, bem como convidar 

profissionais ou órgãos e entidades a indicarem seus representantes. 

Poderão participar dos trabalhos das Comissões, como convidados e sem 

direito a voto, técnicos de reconhecida competência, ou representantes das 

entidades interessadas, para esclarecimento das matérias em debate. 

CAPITULO IV. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS. Art. 30º - O 

período de atividades ordinárias do Conselho Municipal de Esporte e 

Lazer será de 1° de fevereiro a 20 de dezembro. Art. 31º - O presente 

Regimento Interno poderá ser alterado, parcial ou totalmente, em reunião 

extraordinária, por deliberação de dois terços dos membros do Plenário, 

devendo a proposta de alteração ser encaminhada a cada um/a dos/as 

conselheiros/as, com antecedência mínima de 05(cinco) dias úteis que 

procederem a reunião. Art. 32º - As propostas de modificações e os casos 

omissos deste Regimento serão apreciados e resolvidos pelo Plenário, por 

maioria absoluta dos Conselheiros em exercício, observadas as 

disposições legais. Art. 33º - Este Regimento Interno entra em vigor na 

data de sua publicação. Aprovado pelo Pleno do CMEL na Reunião 

extraordinária de 09 de Novembro de 2017.  

 

 

 

1ª RETIFICAÇÃO DO REGIMENTO ELEITORAL DE 
GESTORES DAS UNIDADES DE ENSINO DA REDE 

MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA MANDATO 
REFERENTE AO BIÊNIO 2018-2020 

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições, torna 
pública a retificação do artigo 14, inciso VI, artigo 23, § 8º, §9º, 10 e artigo 26, 
inciso III, bem como a inclusão do parágrafo único no artigo 7º, § 12 no artigo 23, 
alínea “a” no artigo 26, parágrafo único no artigo 29, do Regimento Eleitoral de 
Gestores das Unidades de Ensino da Rede Municipal de Educação, para 
mandato referente ao biênio 2018-2020, de 06 de novembro de 2017, conforme a 
seguir especificado, permanecendo inalterados os demais artigos do referido 
Regimento. 1. No artigo 14, inciso VI, ONDE SE LÊ:  Art. 14 [...] VI - organizar e 
promover debates, para que todas as chapas possam apresentar seus proposta 
de trabalho à comunidade escolar;  LEIA-SE: [...] VI - organizar e promover 
debates, para que todas as chapas possam apresentar sua proposta de trabalho 
à comunidade escolar;  2. No artigo 23, §8º, § 9º e 10, ONDE SE LÊ: Art. 23 – 
[...] § 8º - É vedado coagir, atentar contra a ordem e dignidade dos eleitores e 
das chapas concorrentes; LEIA-SE: § 9º § 9º - [...] LEIA-SE: § 10 § 10 – [...] 
LEIA-SE § 11 3. No artigo 26, inciso III, ONDE SE LÊ:  Art. 26 – [...] III – pais ou 
responsáveis legais do discente descrito no inciso I deste artigo. LEIA-SE: III – 
pais ou responsáveis legais de discente regularmente matriculado na unidade de 
ensino e com frequência regular; 4. No artigo 7º, fica INCLUÍDO o Parágrafo 
Único:  Art. 7º - [...] Parágrafo Único – Não poderão compor a Comissão Eleitoral 
gestores e secretário escolar em exercício. 5. No artigo 23, fica INCLUÍDO o §12: 
Art. 23 –  [...] § 12 – É permitido o uso de alto-falantes ou amplificadores de som 
na propaganda eleitoral somente das 8h às 22h, sendo proibido o uso desses 
equipamentos a menos de 200 metros da escola. 6. No artigo 26, inciso III, fica 
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INCLUÍDA a alínea “a”: Artigo 26 - [...] a)Os pais ou responsáveis legais de 
discentes maiores de 18 anos não terão direito a voto.  7. No artigo 29, fica 
INCLUÍDO o Parágrafo Único:  Art. 29 –  [...] Parágrafo Único – O discente com 
deficiência poderá ser acompanhado pelo responsável legal no momento do 
voto. Castanhal/Pa, 20 de novembro de 2017. Prof. Adriano Sales dos Santos 
Silva, Secretário Municipal de Educação, Decreto nº 025/17. José Alacid da Silva, 
Coordenador Geral do SINTEPP 

 

 
 

PORTARIA Nº2.921/17, DE 21 DE NOVEMBRO DE 2017. 
O PREFEITO MUNICIPAL DE CASTANHAL,  NO USO DA ATRIBUIÇÃO QUE 
LHE CONFERE O ARTIGO 37, PARÁGRAFOS 1º, 2º E 3º DA LEI MUNICIPAL 
Nº026/12, DE 10 DE MAIO DE 2012, RESOLVE:  Art. 1º - Conceder, 10% (Dez 
por Cento) de Gratificação de Titularidade (Especialização em Metodologia do 
Ensino de Língua Portuguesa e Estrangeira), a servidora PATRÍCIA DONATELIA E 

SILVA ALVAREZ, função Professor Inglês-Zona Rural, conforme documentação 
comprobatória constante no requerimento da interessada arrolada ao Processo 
Nº2017/11/13262, Análise do Recursos Humanos e Parecer Normativo Nº004, 
datado de 02 de março de 2017, lotação Secretaria Municipal Educação. Art. 2º - 
Esta Portaria entra em vigor com efeito retroativo 11 de outubro de 2017, 
revogadas as disposições em contrário. Art. 3º - Publique-se, registre-se e 
cumpra-se. Palácio Maximino Porpino da Silva, 21 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 

 

LICENÇA DE OPERAÇÃO 
SALVADOR COMERCIAL LTDA EPP, CNPJ: 08.969.703/0001-34, torna público 
que recebeu da Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Castanhal, a Licença 
de Operação, para atividade de COMERCIO E REPARAÇÃO DE VEÍCULO 
AUTOMOTORES E MOTOCICLETAS, Porte: D II,  com prazo de validade ate 
12/09/2021 situada à Rua Marechal Deodoro, 144, Bairro: Ianetama, Castanhal - 
Pará, Cep: 68745-690, através do processo n° 00994/2017. Maria Joyce Morilo 
Salvador 

PEDIDO DE LICENÇA AMBIENTAL DE OPERAÇÃO 
A  PLASTICOS KOURY LTDA, CNPJ 14.069.066/000142, torna público que está 
requerendo a Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Castanhal – 
SEMMA/CASTANHAL a Licença Ambiental de Operação para a produção de 
plásticos com o endereço Av Ignacio Cury Gabriel Filho, N° 13, Bairro Saudade I, 
Castanhal/PA, através do processo N° 00433/2017. Natalia Rocha 

PEDIDO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO 
A empresa F. OLIVEIRA GOMES E CIA LTDA – ME, CNPJ 01.507.777/0001-00, 
torna público que requereu à Secretaria Municipal de Meio Ambiente de 
Castanhal – SEMMA/CASTANHAL a Licença de Operação para a atividade de 
“hotel”, com o endereço Tv. Irmã Adelaide, bairro Centro, n°1513, Castanhal-PA, 
através do processo N° 01388/2017. Francisco Oliveira Gomes 

PEDIDO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO 
A empresa M.L.F.Feitosa – ME, CNPJ 14.263.650/0001-34, torna público que 
requereu à Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Castanhal – 
SEMMA/CASTANHAL a Licença de Operação para a atividade de “coleta de 
resíduos não perigosos”, com o endereço Alameda Elias Moreira, nº 604, bairro 
Caiçara, Castanhal-PA, através do processo N° 01387/2017. Maria Limara 
Ferreira Feitosa 

PEDIDO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO 
O Empreendimento A.V.S. DO E. SANTO-ME (ARENA PARK SHOWS E 
EVENTOS), CNPJ: 23.543.897/0001-03; torna público que está requerendo a 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Castanhal – SEMMA/CASTANHAL a 
LICENÇA DE OPERAÇÃO para a atividade: Casa de Festas e Eventos. 
Localizado no endereço: rua Marechal Deodoro, nº 891; Bairro: Ianetama. 
Castanhal-PA. Através do processo Nº1426/2017. Antonio Alvaro Lima. 

PEDIDO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO 
Prefeitura Municipal de Castanhal, CNPJ 05.121.991/0001-84, torna público que 
está requerendo a Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Castanhal – 
SEMMA/CASTANHAL a Licença de Instalação para o Sistema de Abastecimento 
de Água do bairro Heliolândia, com o endereço Avenida das Rosas, bairro Bom 
Jesus, s/n° Castanhal-PA através do processo N° 01322/2017 

 
A Lei Municipal nº 026/17, publicada na página 13 da edição 588 do 

Diário Oficial do Município de Castanhal. está sendo republicada na 

íntegra, passando a ter a seguinte redação: 

LEI MUNICIPAL Nº026/17 DE 16 DE NOVEMBRO DE 2017. 
Art. 1° - Fica instituído no Município de Castanhal, a Semana Municipal de 
Evangelização Global.  Art. 2º - A “Semana Municipal de Evangelização Global” 
será comemorado na ultima semana do mês de maio de cada ano. Art. 3º - A 
“SEMANA MUNICIPAL DE EVANGELIZAÇÃO GLOBAL” será organizada pelas 
instituições Religiosas, respeitando a liberdade religiosa preconizada no Artigo 
5º, VII da CRFB/88, juntas ou separadamente, sendo permitida a parceria com 
entes governamentais e/ou não governamentais para a cessão de espaço 
público para realização dos eventos que poderão acontecer por meio de 
palestras, feiras, panfletos, livros, teatros, shows, musicais ou outras atividades 
do gênero. Art. 4º - A data instituída pela presente lei passará a constar do 
calendário oficial do Município de Castanhal. Art. 5º - Na “Semana Municipal de 
Evangelização Global” o Poder Público, em parceria com as Instituições, 
respeitando a liberdade religiosa individual, poderá desenvolver atividades 
religiosas nas escolas públicas, voltadas à conscientização e reflexão na 
comunidade estudantil, estimulando o respeito, a ética, a cidadania e a dignidade 
da pessoa humana. Art. 6º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário. Palácio Maximino Porpino da Silva, aos 
20 dias do mês de novembro de 2017. Pedro Coelho da Mota Filho, Prefeito 
Municipal. 

ATOS DO PODER 

 
CÂMARA MUNICIPAL DE CASTANHAL 

Aviso de Pregão Presencial 
A Câmara Municipal de Castanhal torna público aos interessados a realização do 
Pregão Presencial nº 06/2017-CMC. Objeto: Aquisição de 01 (UM) VEÍCULO DE 
PASSEIO, TIPO SEDAN MÉDIO, de conformidade com o Termo de Referência – 
Anexo I do Edital. Edital disponível: a partir de 23/11/2017, às 09h00min, no site 
www.camaradecastanhal.pa.gov.br ou no Setor de Protocolo do prédio. 
Endereço: Rua Ílson Santos, 450, Cristo Redentor, CEP 68742-190 – Castanhal-
PA. Abertura das Propostas: 06/12/2017, ás 10h00min. Castanhal, 23 de 
novembro de 2017. Cláudio Nogueira de Moura, Pregoeiro/CMC 
 
 
 

 

PORTARIA Nº2.918/17, DE 21 DE NOVEMBRO DE 2017. 
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, NO USO DE SUAS  
ATRIBUIÇÕES LEGAIS, RESOLVE: Art. 1º - Remover da Secretaria Municipal 
de Obras e Urbanismo, para a Secretaria Municipal de Administração, o servidor 
ADANCLEY DA SILVA RODRIGUES, função Auxiliar de Almoxarife, sem prejuízo de 
sua função. Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor, com efeito retroativo a 08 de 
novembro de 2017, revogadas as disposições em contrário. Art. 3º - Publique-se, 
registre-se e cumpra-se. Gabinete do Secretário de Administração, 21 de 
novembro de 2017. Gustavo Espinheiro do Nascimento Sá, Secretário de 
Administração 
 
 

 
 

PORTARIA Nº 247/17, DE 20 DE NOVEMBRO 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 (564648) LETÍCIA DE 
OLIVEIRA PINHEIRO DA COSTA anexo cópia da certidão de Óbito (Genitora), 
datado de 24/10/2017, no período de 24/10/17 a 31/10/2017 com retorno no dia 
de 01 de Novembro de 2017, função Servente, com lotação na Secretaria 
Municipal de Educação (EMEF. Leandra Paulino Corrêa). Art. 2º - Cabe a 
Coordenadoria de Recursos Humanos, fazer registro em ficha funcional face 
cumprimento da documentação comprobatória constante do Processo nº 
947/2017. Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor, com efeito a partir de 24 de 
Outubro de 2017, revogadas as disposições em contrário. Art. 4º - Registre-se. 
GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, aos 20 dias do mês 
de Novembro de 2017.  Prof. Adriano Sales dos Santos Silva, Secretário 
Municipal de Educação, Portaria Nº 025/17 

https://maps.google.com/?q=Rua+Marechal+Deodoro,+144&entry=gmail&source=g

