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LICENÇA DE OPERAÇÃO 

A CLÍNICA DE NEFROLOGIA DE CASTANHAL, INSCRITA SOB O CNPJ: 
10.014.927/0001-34, TORNA PÚBLICO QUE ESTÁ REQUERENDO A 
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DE CASTANHAL - SEMMA/CASTANHAL, A 
LICENÇA DE OPERAÇÃO DO SERVIÇO DE NEFROLOGIA, COM ENDEREÇO 
A AV. INÁCIO COURY GABRIEL FILHO, 419, BAIRRO SAUDADE II, 
CEP:68741-320, NESTE MUNICÍPIO. 

 

 
 

SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 
PORTARIA Nº 04/18, DE 30, DE JANEIRO DE 2018. 

PORTARIA DE INSTAURAÇÃO DE SINDICÂNCIA 
ACUSATÓRIA.  

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E 
URBANISMO, Sr. LANDRY ADELINO DE SOUZA, no uso de suas atribuições 
legais que lhe conferem os Artigos nº 194 e 202 da Lei Municipal 003/99, de 04 
de Fevereiro de 1999 e art. 3º da Lei Complementar nº 001/11, de 13 de Maio de 
2011.  

Considerando, o descrito no Artigo 16 da Lei Complementar 001/11, de 13 
de maio de 2011;  

Considerando ainda, que é dever da Administração Pública, apurar fatos que 
contenham indícios de infrações disciplinares cometida por servidores públicos;  
RESOLVE:  

Artigo 1º - Determinar a instauração de Processo de Sindicância Acusatória, 
para apurar supostas irregularidades, fatos em tese, em que o servidor 
ANTONIO RONALDO MATOS DA SILVA, matriculado sob o nº 5765-7 ocupante 
do cargo/função de Braçal, teria alterado um atestado médico de 3 (três) dias, 
para constar 13 (treze) dias, o que provavelmente indica que o servidor forjou o 

Atestado Médico,  violando Art.178, Inciso IV da Lei Municipal nº 003/99 
configurando como (Ser leal às instituições constitucionais administrativas a que 
servir) e 190 Inciso IX (Desidia no desempenho das funções). Ambos da Lei 
Municipal n° 003/99, de 04 de Fevereiro de 1999, estando sujeito a uma das 
penalidades previstas no artigo nº 185 do supracitado diploma legal, fato ocorrido 
na Secretaria de Obras e Urbanismo.  

Artigo 2º - Designar, nos termos do artigo 17, § 6º da Lei Complementar nº 
001/2011, Portaria nº 2.259/17 de 14 de Julho de 2017, os servidores: Marcilene 
de Sousa Passos, matrícula nº 07200, Gislene Maria Batista Bandeira, matricula 
nº 6658-3 e João Hélio Moura da Silva matricula nº 70351, para sob a 
Presidência da primeira, encarregarem-se dos respectivos trabalhos, até final 
conclusão.  

Artigo 3º - Fixar o prazo de 30 (trinta) dias para a conclusão dos trabalhos.  
Artigo 4º- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogada 

as disposições em contrário.  
GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO, 

aos 30/01/2018.  
Secretário Municipal de Obras e Urbanismo 

PORTARIA Nº 006/2018, DE 06 DE FEVEREIRO DE 2018. 
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, LANDRY ADELINO DE 

SOUZA, NO USO DE SUA COMPETÊNCIA QUE LHE É CONFERIDA POR LEI. 
Considerando, o Ofício nº 007/2018-CPPAD, de 17 de Janeiro de 2018, 

constante do Processo nº 242/17;  
Considerando, os incidentes ocorridos no trâmite processual e que ainda 

falta concluir alguns procedimentos que são imprescindíveis para que esta 
comissão possa formar sua convicção com segurança;  
Resolve: 

Art. 1º - REDESIGNAR A COMISSÃO, de acordo com o art. 38§ 1° da lei 
complementar N° 001/11, por mais 30 (trinta) dias a partir de 17 de janeiro de 
2018, para a conclusão dos trabalhos desta comissão no Processo N° 242/17, 
movido contra o servidor RAIMUNDO SIDINEI DOS SANTOS JUNIOR, e que 
seja composta pelos servidores: Lindomar dos Santos Machado, matricula N° 
7321-0; Eder Guataçara Silva Cruz, matricula N° 6917-5 e Gleice Miranda de 
Sant Anna, matricula N° 107401-1. 

Art. 2º - CONVALIDAR os atos praticados pela comissão, ora redesignada.  
Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor, com efeito retroativo a 17 de janeiro de 

2018, revogado as disposições em contrário.    
Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo, aos 06 dias do mês de 

Fevereiro de 2018. 
LANDRY ADELINO DE SOUZA 

Secretário Municipal de Obras e Urbanismo 

 
 
 
 

PORTARIA Nº 26/18, DE 31 DE JANEIRO DE 2018 
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 II, da Lei Municipal nº 

003/99, de 04/02/99, Licença Gala de 08 (oito) dias, a servidora (988219) 
JOSYMARA DA SILVA E SILVA, anexo cópia da certidão de casamento datada 
de 24/01/2018, no período de 29/12/17 a 05/01/2018 com retorno no dia de 06 de 
Janeiro de 2018, função Professora de Pedagogia, com lotação na Secretaria 
Municipal de Educação (CEI. Criança Esperança). 

Art. 2º - Cabe a Coordenadoria de Recursos Humanos, fazer registro em 
ficha funcional face cumprimento da documentação comprobatória constante do 
Processo nº 077/2018. 

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor, com efeito a partir de 29 de Dezembro 
de 2017, revogadas as disposições em contrário. 

Art. 4º - Registre-se. 
GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, aos 31 dias do 

mês de Janeiro de 2018. 
Prof. Adriano Sales dos Santos Silva 

Secretário Municipal de Educação 
Portaria Nº 025/17 
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PORTARIA Nº 27/18, DE 02 DE FEVEREIRO DE 2018 

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 II, da Lei Municipal nº 

003/99, de 04/02/99, Licença Gala de 08 (oito) dias, a servidora (562882) MARIA 
DO SOCORRO RODRIGUES DA SILVA, anexo cópia da certidão de casamento 
datada de 30/01/2018, no período de 30/01/18 a 06/02/2018 com retorno no dia 
de 07 de Fevereiro de 2018, função Merendeira, com lotação na Secretaria 
Municipal de Educação (EMEF. Latif Jatene). 

Art. 2º - Cabe a Coordenadoria de Recursos Humanos, fazer registro em 
ficha funcional face cumprimento da documentação comprobatória constante do 
Processo nº 082/2018. 

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor, com efeito a partir de 30 de Janeiro de 
2018, revogadas as disposições em contrário. 

Art. 4º - Registre-se. 
GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, aos 02 dias do 

mês de Fevereiro de 2018. 
Prof. Adriano Sales dos Santos Silva 

Secretário Municipal de Educação 
Portaria Nº 025/17 

 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPRIMENTO E LICITAÇÃO 

CONTRATO Nº 014/2018/SUPRI/PMC 
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
ESPECIALIZADOS EM APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS QUE 
ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE 
CASTANHAL E E.H.M PEREIRA-ME VINCULADO AO 
PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 
003/2018. 

O MUNICÍPIO DE CASTANHAL/PA, através da PREFEITURA 

MUNICIPAL DE CASTANHAL, com sede nesta cidade à Av. Barão do 

Rio Branco, Nº 2232-Centro, Castanhal-PA, Inscrita no CNPJ sob o n.º 

05.121.991/0001-84, representada pelo Prefeito Municipal Sr. Pedro 

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

de identidade RG nº 3217611 e do C.P. F/MF nº 057.959.822-53, 

residente e domiciliado à Rodovia BR 316 S/N KM-60, Titanlândia, 

Castanhal-PA, e a Empresa E.H.M PEREIRA-ME, com sede à Rua 

Francisco Magalhães, Nº 1378,Pirapora,Castanhal/PA, Inscrita no  

CNPJ/MF sob o n.º 18.098.713/0001-03, representada neste ato pelo Sr. 

Erivaldo Holanda Marques Pereira, residente e domiciliado à Rua 

Francisco Magalhães,1378, Pirapora, Castanhal-Pará, a seguir 

denominada CONTRATADA, considerando a homologação pela 

Comissão Permanente de Licitação referente a Inexigibilidade n.º 

03/2018,  têm entre si justo e acertado, com fundamento Legal 

consubstanciado na Lei Federal 8.666/93, e demais normas 

regulamentares, a contratação nos termos  e cláusulas abaixo descritas: 

CLÁUSULA I – DO OBJETO CONTRATUAL. 1.1 Constitui objeto 

deste instrumento a Contratação de pessoa jurídica para serviços de 

apresentação artística para atender as necessidades da Fundação Cultural 

de Castanhal-FUNCAST durante a Programação dos “86 anos de 

Aniversário da Cidade”, onde a empresa contratada devera fornecer 

pessoal apropriado para a execução dos serviços, descritos no Termo de 

Referência do Processo de Inexigibilidade de Licitação nº 03/2018, 

segundo programação contemplada, e integram este Contrato, conforme 

serviços especificados abaixo: Contratação dos Serviços de Apresentação 

Artística, referente à apresentação Musical, no período de 26 de Janeiro a 

28 de Janeiro de 2018, conforme descrito a seguir: Artista: Os 

alucinantes. Data: 26/01/2018. Valor R$ 5.000,00 (Cinco Mil Reais). 

Artista: Viviane Batidão. Data: 26/01/2018. Valor R$ 12.000,00 (Doze 

Mil Reais). Artista: Vitrola 80. Data: 26/01/2018. Valor R$ 5.000,00 

(Cinco Mil Reais). Artista: Canções de Brincar. Data: 27/01/2018. Valor 

R$ 5.000,00 (Cinco Mil Reais). Artista: Fruta Quente. Data: 27/01/2018. 

Valor R$ 12.000,00 (Doze Mil Reais). Artista: Restauração Divina. Data: 

28/01/2018. Valor R$ 5.000,00 (Cinco Mil Reais). Artista: Expresso 

Pentecostal. Data: 28/01/2018. Valor R$ 8.000,00 (Oito Mil Reais). 

PARÁGRAFO PRIMEIRO – A efetivação dos serviços de que trata esta 

Cláusula dar-se-á no estrito cumprimento do contido na proposta da 

CONTRATADA, que integra o presente instrumento.  PARÁGRAFO 

SEGUNDO - É de integral responsabilidade da CONTRATADA o 

pagamento do artista, banda e todos os integrantes da equipe, 

respondendo pelas despesas dos encargos trabalhistas, previdenciários e 

fiscais desses, bem como por todas as obrigações assumidas com os 

participantes do show.  CLÁUSULA II - DO REGIME DE EXECUÇÃO: 

2.1 - O regime de que trata este instrumento é de execução indireta. 

CLÁUSULA III - DO PREÇO. 3.1 - O valor global deste Contrato é de 

R$ 54.000,00(Cinquenta e Quatro mil reais), a ser pago em parcela única 

após o evento. PARÁGRAFO ÚNICO - A CONTRATADA emitirá a 

documentação comprobatória, legalmente aceita, referentes aos serviços 

efetivamente realizados, como condição do pagamento previsto nesta 

Cláusula. CLÁUSULA IV- DO PRAZO: 4.1 - O presente Contrato terá 

prazo de vigência a partir da data da sua assinatura e conforme 

programação do evento alusivo, observadas as exigências do art.57, da 

Lei nº 8.666/93. CLÁUSULA V- RECURSOS FINANCEIROS E 

RESERVA ORÇAMENTÁRIA: 5.1- Para atender as despesas 

decorrentes desse processo de inexigibilidade o contratante valer-se-á de 

recursos orçamentários, ainda não comprometidos com outros objetivos, 

respeitando os respectivos Elementos de Despesa e programa de trabalho, 

segundo nota de empenho que acompanha o presente como parte 

integrante. 6.2 A reserva de recursos orçamentários foi feita utilizando os 

seguintes elementos de despesas: EXERCÍCIO FINANCEIRO: 2018. 

Dotação Orçamentária: Unidade Orçamentária: 2020; 2020- Fundação 

Cultural de Castanhal; 13.392.0001.1.001 – Apoio e Promoção as 

Manifestações Culturais, artísticas e religiosas. 010000-Recursos 

Ordinários. CLÁUSULA VI - O regime jurídico deste Contrato confere à 

CONTRATANTE as prerrogativas relacionadas no art. 58, da Lei nº 

8.666/93. CLÁUSULA VII – Constituem obrigações da 

CONTRATANTE, além das constantes dos arts. 66 e 67 da Lei nº 

8.666/93, a comunicação, através do Serviço de Contabilidade, aos órgãos 

incumbidos de arrecadação e fiscalização dos tributos municipais, as 

características e os valores pagos referentes à liquidação da despesa deste 

Contrato. CLÁUSULA VIII - São conferidos à CONTRATADA os 

direitos relacionados no art. 59, parágrafo 2º do art. 79 e art. 109, da Lei 

nº 8.666/93. CLÁUSULA IX- Fica devidamente esclarecido que a 

CONTRATADA se responsabiliza pelas medidas a que está sujeita 

perante a Ordem dos Músicos do Brasil, estabelecidas na Lei nº 3.857/60. 

CLÁUSULA X – A CONTRATADA deverá cumprir fielmente os 

horários estabelecidos na programação oficial do evento, chegando ao 

local do show com a antecedência mínima de 30 (trinta) minutos para 

evitar transtornos em relação aos horários definidos. CLÁUSULA XI – A 

CONTRATADA não pode realizar quaisquer tipos de propaganda, 

publicidade ou anúncio durante a sua apresentação. CLÁUSULA XII – A 

CONTRATADA não pode transferir a terceiros, a qualquer título, no todo 

ou em parte, o objeto deste Contrato. CLÁUSULA XIII - DA 

RESPONSABILIDADE E FISCALIZAÇÃO: 14.1 Cabe à 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-PA. 14.2 A FISCALIZAÇÃO da execução dos serviços será 

feita de forma a fazer cumprir rigorosamente os detalhes executivos 

presentes no Termo de Referência, os prazos, a PROPOSTA DE 

PREÇOS e as disposições do Contrato. 14. 3. A CONTRATANTE indica 

o Sr (a) ALLAN DE SOUSA SILVA, Função Coordenador 

Administrativo, Matrícula nº 9989838, como seu representante 

responsável pela orientação e fiscalização do objeto deste contrato. 

CLÁUSULA XIV – PENALIDADES: 15.1. Caso a CONTRATADA 

descumprir o objeto contratual total ou parcial, no todo ou em parte, bem 

como se ocorrer atraso injustificado na sua execução, a Administração, a 

seu critério, e observadas as exigências legais, reserva-se o direito de 

aplicar as penalidades previstas na legislação vigente, sem prejuízo da 

rescisão contratual, aplicando, onde poderão ser aplicadas quaisquer das 

sanções previstas no Art. 87, da Lei nº 8.666/93, bem como rescisão do 

contrato pelo descumprimento dos itens constantes do Art. 78, e incisos 

da Lei nº 8.666/93. 15.2 A extinção do presente contrato, por iniciativa do 

contratante, decorrente de conveniência administrativa, importará no 
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pagamento ao contrato de indenização correspondente a 30% (trinta por 

cento) do que lhe caberia referente ao restante do contrato. CLÁUSULA 

XV – ALTERAÇÕES DO CONTRATO: 16.1. O termo de contrato, 

regido pela Lei nº 8.666/93 e pelas modificações posteriores poderá ser 

alterado nos seguintes casos: 16.1. a) Acréscimo ou supressão quantitativa 

do seu objeto decorrente de modificação operacional, desde que os 

acréscimos e as supressões ocorram até o limite máximo de 25% (vinte e 

cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, nos moldes do 

art. 65, § 1º da da Lei nº 8.666/93. 16.1.b) Nas hipóteses admitidas pela 

Legislação Vigente, quando serão formalizadas pela lavratura de TERMO 

(S) DE ADITAMENTO (S), em conformidade com o art. 57 da Lei nº 

8.666/93. CLÁUSULA XVI – RESCISÃO DO CONTRATO: 17.1. Por 

conveniência do contratante, ou do interesse público, as partes 

contratantes acordam que o presente Contrato Administrativo poderá ser 

rescindido mediante o pré-aviso com antecedência mínima de 30 (trinta) 

dias: 17.1.a) Unilateralmente, nos casos enumerados nos incisos I a XII 

do art. 78 da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993; 17.1.b) 

Contratualmente, sendo devido o pagamento da indenização prevista na 

cláusula X – item 10.2. 17.1.c) Judicialmente nos termos da legislação 

processual. CLÁUSULA XVII – FORO: 18.1. Para a solução de 

quaisquer dúvidas, litígios ou questões decorrentes deste Contrato 

Administrativo, fica eleito como competente o foro da Comarca do 

Município de Castanhal/PA, com renúncia expressa a qualquer outro, por 

mais privilegiado que seja. CLÁUSULA XVIII – REGISTRO E 

PUBLICAÇÃO: 19.1. Este Contrato será publicado em extrato após sua 

assinatura. E, por estarem justos e contratados, assinam o presente 

Contrato Administrativo, na presença de duas testemunhas, para que se 

produzam os seus efeitos legais. Castanhal/PA, 25 de Janeiro de 2018. 

Prefeitura Municipal de Castanhal. Pedro Coelho da Mota Filho, 

Contratante. E.H.M PEREIRA, Contratada. Testemunhas: Nome: _____ 

CPF: _______ Nome:______ CPF:_______ 

JUSTIFICATIVA DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 
003/2018 

A Comissão Permanente de Licitação-CPL da Prefeitura Municipal de Castanhal, 
nomeada pela Portaria n.º 01/18 de 02/01/2018, com arrimo no que dispõe o Art. 
25, Inciso III da Lei Federal n.º 8.666/93 de 21/06/93 – “...Para a contratação de 
profissional de qualquer setor artístico, diretamente ou através de empresário 
exclusivo, desde que consagrado pela crítica especializada ou pela opinião 
pública”; e em face da necessidade da Fundação Cultural de Castanhal 
(FUNCAST) contratar serviços de PRODUÇÃO MUSICAL promovidos no 
Município de Castanhal, optou-se pela contratação de empresa para contratação 
exclusiva de produção musical, E.H.M PEREIRA –ME , para atuar na 
Programação de 86 Anos do Município de Castanhal, produzindo shows das 
seguintes bandas: Os Alucinantes, Viviane Batidão, Vitrola 80,Canções de 
Brincar,Fruta Quente, Restauração Divina e Expresso Pentecostal mês de 
Janeiro, em alusão ao 86 Anos de Aniversário do Município de Castanhal. Em 
relação à escolha da E.H.M PEREIRA –ME para execução dos referidos 
serviços, justifica-se pela Inviabilidade de competição entre as bandas regionais 
contratadas pela referida empresa, tendo em vista que possui contrato de 
exclusividade com as bandas contratadas. Desta forma, atenderá à plena 
satisfação do objeto do contrato solicitado pela FUNCAST, para atender o evento 
“Aniversário de 86 Anos de Castanhal”. Após justificada a razão da escolha do 
fornecedor contratado conforme solicita o inciso II do artigo 26 da lei 8.666/93, a 
justificativa de preço de acordo com o inciso III foi realizada através da 
apresentação de notas fiscais de serviços prestados em outros órgãos. Eis que 
se encontra em conformidade com os parâmetros legais aplicáveis, inclusive 
tendo sido demonstrado o interesse na demanda, verificado a economicidade a 
este Município e quanto ao objeto da despesa e confirmada à regularidade fiscal 
da empresa acima citada. Desta feita, ante todas justificativas técnicas, a 
presente contratação encontra-se legalmente amparada pelo art. 25, inciso III da 
Lei 8.666/93. Trata-se, portanto de contratação de Empresa de Produção Musical 
com contrato de exclusividade com bandas consagradas pela opinião pública 
local, conforme documentos apresentados, sem parâmetros para comparação 
com outras empresas, a CPL manifesta-se pela possibilidade de contratação da 
empresa E.H.M PEREIRA-ME, portadora do CNPJ sob o n° 18.098.713/0001-03, 
por Inexigibilidade de Licitação, no valor global de R$54.000,00 (Cinquenta e 
quatro mil Reais) obedecidos os critérios legais. Esta Comissão Permanente de 
Licitação, pelo exposto acima, encaminha os presentes autos à Procuradoria 
Jurídica deste Município, para que se manifeste sobre a presente inexigibilidade, 
tudo em conformidade com as disposições legais. Castanhal/Pará, 25 de Janeiro 
de 2018. Danielle Fonseca Silva, Presidente da C.P.L. 

TERMO DE RECONHECIMENTO E RATIFICAÇÃO DE 
INEXIGIBILIDADE Nº 003/2018 

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

decorrente do processo n.º 03/2018, cujo objeto consiste na contratação de 

produção Musical, dos serviços artísticos, das Bandas Os Alucinantes, 

Viviane Batidão, Vitrola 80, Canções de Brincar, Fruta Quente, 

Restauração Divina e Expresso Pentecostal, pela pessoa jurídica E.H. M 

PEREIRA-ME, em razão da programação dos “86 Anos do Aniversário 

do Município de Castanhal” sobre a Coordenação da Fundação Cultural 

de Castanhal-FUNCAST, cujo valor total é de R$ 54.000,00 (Cinquenta e 

Quatro mil Reais), nos termos do art. 25, inciso III da Lei nº 8.666/93 e 

conforme Parecer Jurídico constante deste processo. Castanhal (PA) 25 de 

Janeiro de 2018, PEDRO COELHO DA MOTA FILHO, Prefeito 

Municipal 

TERMO DE REFERÊNCIA 
1.Do Objeto. Contratação de empresa especializada em 
Produção Musical E.H.M PEREIRA-ME, para atuar na 
programação do 86ª Aniversário do Município de Castanhal, 

produzindo os Shows das bandas: Os Alucinantes, Viviane 
Batidão, Vitrola 80,Canções para Brincar, Fruta Quente, 
Restauração Divina e Expresso Pentecostal para atender as 
demandas provenientes dos eventos pela Fundação Cultural 
de Castanhal (FUNCAST), da Prefeitura Municipal de 
Castanhal/Pa. 2.Justificativa da contratação: Atender a 
programação do Aniversário do Município de Castanhal no 
período de 26/01 a 28/01/2018. 3.Critérios de aceitação do 
bem a ser adquirido: 3.1 O objeto da INEXIGIBILIDADE 
constante deste termo deverá ser concluído de acordo com o 
cronograma e locais definidos pela Fundação Cultural de 
Castanhal, após a emissão da ordem de fornecimento. 
4.Procedimentos de fiscalização: 4.1 Os serviços serão 
fiscalizados por representantes da administração que 
registrará todas as ocorrências e as deficiências verificadas 
em relatório, cuja cópia será encaminhada a licitante 
vencedora, objetivando a imediata correção das 
irregularidades apontadas. As exigências e a atuação da 
fiscalização pela Prefeitura Municipal de Castanhal em nada 
restringe a responsabilidade, única, integral e exclusiva da 

licitante vencedora, no que concerne à execução do objeto 
de contrato. 5.Prazo de Execução da Ata: 5.1 O serviço será 
executado de forma pontual e imediata apenas no período 
da programação alusiva. 5.2 O serviço licitado deverá ser 
prestado nas datas, horários e locais pré-estabelecidos pela 
Fundação Cultural de Castanhal a contar do recebimento da 
respectiva ordem de fornecimento. 6.Valor Total Estimado 
da Contratação. O valor total dos serviços é de até 
R$54.000,00(Cinquenta e Quatro mil Reais). 7.Prazo de 
execução. O prazo de execução do serviço será de 3 (Três) 
dias, contados a partir da data do empenho ou autorização 
de fornecimento. 8.Local e Prazo de entrega. O objeto do 
contrato de prestação de serviço deverá ser executado no 

prazo estabelecido no orçamento, acompanhado de 
Recibo/Fatura, atestado na Fundação Cultural de 
Castanhal, para devido pagamento. 9.Especificação e 
quantidade dos serviços 

ITE
M 

ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO QTDE 
UNIDA

DE 

VALOR 
UNITÁRIO 

MÉDIO 

VALOR 
TOTAL 
MÉDIO 

1 

CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DE 
PRODUÇÃO DE EVENTOS E.H.M 
PEREIRA-ME, PARA ATUAR N0 86 
ANIVERSARIO DO MUNICÍPIO DE 
CASTANHAL, PRODUZINDO OS SHOWS 
DAS BANDAS: Os ALUCINANTES, 
VIVIANE BATIDÃO, VITROLA 80, 
CANÇÕES DE BRINCAR, FRUTA 
QUENTE, RESTAURAÇÃO DIVINA E 
EXPRESSO PENTECOSTAL, AO VALOR 
DE R$ 54.000,00, NO PERÍODO DE 26/01 
A 28/01/2018. 

1 
SERVI
ÇOS 

R$ 54.000,00 R$  54.000,00 

    VALOR 
TOTAL 
MÉDIO 

R$  54.000,00 
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPRIMENTO E LICITAÇÃO 

CONTRATO Nº 015/2018 QUE ENTRE SI CELEBRAM DE UM 
LADO, A PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL/PARÁ E 
DE OUTRO A EMPRESA G.I. GEOTECNOLOGIA SISTEMAS E 
AEROLEVANTAMENTOS LTDA-EPP. 

Pelo presente instrumento, o MUNICÍPIO DE CASTANHAL, pessoa jurídica, 
sediada à Avenida Barão do Rio Branco, nº 2232, Centro, Castanhal, Pará, 
inscrita no CNPJ sob o nº 05.121.991/0001-84, por meio da PREFEITURA 
MUNICPAL DE CASTANHAL, com sede neste Município, Estado do Pará, 
localizada na Av. Barão do Rio Branco, n.º 2232, Bairro: Centro, neste ato, 
representado pelo Prefeito Municipal, PEDRO COELHO DA MOTA FILHO, 
brasileiro, casado, portador da carteira de identidade nº 2317611 SSP-PARÁ, 
inscrito no cadastro de pessoas físicas – CPF sob o nº. 057.959.822-53, 
residente e domiciliado nesta cidade, a seguir denominada CONTRATANTE, e a 
empresa G.I. GEOTCNOLOGIA SISTEMAS E AEROLEVANTAMENTOS LTDA-
EPP, inscrita no CNPJ/MF, sob o nº 08.953.316/0001-00, com sede na TV. Irmã 
Adelaide, nº 358, Bairro Pirapora, CEP 68740-061, Castanhal/PA, neste ato, 
representada por ADRIANO ALVES DE OLIVEIRA, brasileiro, solteiro, maior e 
capaz, analista de sistema, portador da Cédula de identidade RG, sob nº 
3896372 SSP/GO, doravante denominada por CONTRATADA, têm ajustadas o 
presente Contrato, que se regerá pela legislação especifica aplicável, tudo em 
consonância ao PROCESSO Nº 2017/8/9218 vinculação ao edital de licitação 
Concorrência Publica N° 002/2017PMC, regendo-se pelas disposições da Lei 
Federal nº 8.666/93 e suas alterações, e de acordo com as cláusulas e condições 
seguintes: 1. Cláusula Primeira – OBJETO: 1.1.O presente contrato tem por 
objeto a “Contratação de empresa especializada na Prestação de Serviço em 
Licença de Uso de Sistemas de Informações Geográficas e atualização de dados 
cadastrais para o CTEM – Cadastro Territorial Multifinalitário, atendendo a 
instruções da portaria 511 do Ministério das Cidades, referente a atualização do 
Cadastro do Município de Castanhal – PA.” 1.1. O presente contrato rege-se 
pelas disposições da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, e Lei Complementar 
nº 123, de 14 de dezembro de 2006. 2. Cláusula Segunda – DA DESCRIÇÃO 
GERAL DOS SERVIÇOS: Aerolevantamento digital e perfilamento a laser para a 
geração de base cartográfica e ortofotos digitais na área urbana do município na 
escala 1:1.000 Total de 160km2, sendo 130km2 perímetro urbano e expansão e 
30km2 em 21 micro regiões, totalizando geral de 160 km2 total; Elaboração do 
Mapa Urbano Básico, com chaveamento ao sistema num total estimado de 
85.000 unidades imobiliárias; Digitalização de acervos que envolvem o cadastro; 
Desenvolvimento de rotinas, conversões de arquivos, Implantação e treinamento 
de Sistemas CTM – SIG e Sistema Mobile, treinamento de usuários e suporte 
técnico; 3. Cláusula Terceira - DOS DOCUMENTOS: Os serviços objeto deste 
contrato serão executados com fiel observância a este instrumento e demais 
documentos a seguir mencionados, que integram o presente contrato, 
independentemente de transcrição: a)Edital de Concorrência nº 002/2017 e seus 
Anexos; b)Termo de Referência; c)Proposta da CONTRATADA, e sua 
documentação, datada de 11/01/2018; 3.1. Em caso de divergência entre os 
documentos mencionados nos itens anteriores e os termos deste contrato, 
prevalecerão os termos deste último. 4. Cláusula Quarta – DO PRAZO DE 
EXECUÇÃO DOS FORNECIMENTOS/SERVIÇOS: Os serviços objeto deste 
Contrato deverão ser executados nos prazos máximos seguintes, podendo ser 
prorrogados, nos termos do art. 57, §§ 1º e 2º da lei 8.666/93: 4.1. Qualquer 
pedido de aditamento de prazo no interesse da CONTRATADA, somente será 
apreciado pela Prefeitura Municipal se manifestado expressamente, por escrito, 
pela CONTRATADA, até 30 (trinta) dias antes do vencimento deste instrumento. 
4.1.1 O documento de que trata a subcláusula anterior deverá estar protocolizado 
na Prefeitura Municipal até a data limite estabelecida para o pedido. 5. Cláusula 
Quinta – DO VALOR: O valor total deste contrato é de R$ 3.019.349,17 (Três 
milhões dezenove mil trezentos e quarenta e nove e dezessete centavos), 
obedecidos os preços constantes da Proposta Financeira da CONTRATADA. 5.1. 
O valor-teto estabelecido na Nota de Empenho emitida pela Prefeitura Municipal 
não poderá ser ultrapassado pela CONTRATADA, salvo no caso de expedição 
de empenho complementar. 5.2. A infringência do disposto na subcláusula 
anterior impedirá a CONTRATADA de participar de novas licitações ou assinar 
contratos com a Prefeitura Municipal de Castanhal, pelo prazo de 06 (seis) 
meses, a partir da verificação do evento. 5.3. Nos preços propostos, estão 
incluídos todos os custos, impostos e taxas, emolumentos e tributos, leis sociais, 
lucro, despesas indiretas, encargos sociais e previdenciários, BDI, mão-de-obra, 
fornecimento de materiais, ferramentas e equipamentos necessários à sua 
execução, transporte até o local da obra, carga, transporte e descarga de 

materiais destinados ao bota-fora e quaisquer outros que incidam ou venham a 
incidir, direta ou indiretamente, sobre as obras/serviços. No caso de omissão das 
referidas despesas, considerar-se-ão inclusas no valor global apresentado. 6. 
Cláusula Sexta – RECURSOS: As despesas correrão à conta da Funcional 
Programática: 0303 – Secretaria Municipal de Finanças; 04.123.0007.2.011 – 
Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças; 3.3.90.39.00 – Outros 
Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica; 010000 – Recursos Ordinários;  016600 – 
Remun. De dep. Banc.; 0404 _ Secretaria Municipal de Planejamento; 
04.121.0006.2.012_ Manutenção e Operacionalização das Atividades da 
Secretaria de Planejamento; 3.3.90.39.00_ Outros serviços de Terceiros Pessoa 
Jurídica; 010000_ Recursos Ordinários. 7. Cláusula Sétima - DOS SERVIÇOS 
EXTRACONTRATUAIS: Respeitados os limites estabelecidos no parágrafo 1º do 
artigo 65 da Lei 8666/93, os serviços eventualmente necessários e não previstos 
na Planilha de Preços deverão ter execução previamente autorizada por Termo 
de Alteração Contratual. 7.1. Devem ser registradas por meio de termo aditivo 
eventuais alterações que ocorrerem durante a execução do contrato. 7.1.1. Os 
fornecimentos/serviços extracontratuais não contemplados na planilha de preços 
da CONTRATADA deverão ter seus preços fixados mediante prévio acordo. 
Ambas as hipóteses deverão ser previamente autorizadas/aprovadas pela 
autoridade competente da Prefeitura Municipal de Castanhal. 8. Cláusula Oitava 
– REAJUSTAMENTO DOS PREÇOS: Os preços permanecerão válidos por um 
período de um ano contado da data de apresentação da proposta. Após este 
prazo serão reajustados, por responsabilidade da Prefeitura Municipal de 
Castanhal. 9. Cláusula Nona – CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: A 
CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, pelos serviços efetivamente 
executados, os preços integrantes da proposta aprovada e, caso aplicável, a 
incidência de reajustamento e atualização financeira. Os preços ofertados 
incluem todos os custos diretos e indiretos para a execução dos serviços, entre 
outros, e os a seguir relacionados, constituindo, assim, a única remuneração da 
empresa pelos trabalhos: a)custos de mão-de-obra, laboratório, equipamentos, 
serviços gráficos e de veículos; b)despesas fiscais e c)remuneração de escritório. 
9.1. Os trabalhos serão pagos por aplicação do sistema de preços unitários, aos 
quantitativos realmente executados, apresentados pela empresa contratada na 
sua proposta, mediante faturas mensais. 9.2. As variações, para mais ou para 
menos, das previsões apresentadas pela empresa na sua proposta, em relação 
aos trabalhos realmente executados, não poderão servir de pretexto para pleitos 
de modificações dos preços unitários oferecidos. 9.3. Os serviços serão medidos 
nas datas finais de cada período de aferição estabelecidas no Cronograma 
Físico-Financeiro, incluindo-se na medição, os produtos fornecidos ou parcelas 
destes. 9.4. O pagamento será efetuado mediante faturamento mensal, pago a 
preço unitário, sujeito às seguintes exigências e condições gerais: a)As faturas e 
a documentação que justifique cada serviço faturado, com a indicação do 
respectivo número da Nota de Empenho. Para os serviços de campo, as 
medições serão atestadas pela Fiscalização, com a indicação do período de sua 
execução; b)O prazo máximo de 30 (trinta) dias é estimado para a efetivação dos 
pagamentos, contados a partir da data de entrada no protocolo da Administração 
Central da PMC, sendo 10 (dez) dias para a aprovação da fatura e 20 (vinte) dias 
para sua liquidação; c)As faturas mensais serão liberadas para pagamento, se 
respeitada a cláusula de garantia, aprovadas pela área gestora e estarem isentas 
de erros ou omissões, sem o que, serão devolvidas à empresa contratada para 
correções, não se alterando a data de adimplemento da obrigação; d)Qualquer 
erro detectado no documento de cobrança acarretará a devolução do mesmo 
para as correções e acertos, iniciando-se, após essa apresentação, a contagem 
de novos prazos para pagamento. 9.5. No ato da entrega, será feita a 
conferência de cada item entregue, atestando que os mesmos estão de acordo 
com as especificações técnicas que integraram o Edital. 9.6. O pagamento será 
efetuado após a conferência dos itens e da nota fiscal, em moeda corrente 
nacional, após o atesto do Fiscal do Contrato na nota fiscal e encaminhada para 
pagamento. A CONTRATADA deverá estar em situação regular no SICAF. 9.7. O 
pagamento será efetuado através de ordem bancária, e creditado em qualquer 
entidade bancária indicada na proposta, devendo para isto, ficarem explicitados o 
nome do Banco, Agência, localidade e número da conta corrente em que deverá 
ser efetivado o crédito, após a aceitação e atesto das Notas Fiscais/faturas. 9.8. 
A fatura só será liberada para pagamento depois de aprovada pela área gestora 
da Secretaria de Planejamento, E deverá estar isenta de erros ou omissões, sem 
o que será, de forma imediata, devolvida à CONTRATADA para correções. 9.9. 
Eventual solicitação de reequilíbrio econômico-financeiro do contrato será 
analisada consoante os pressupostos da Teoria da Imprevisão, nos termos como 
dispõe o artigo 65, inciso II, alínea “d” da Lei nº 8.666/93. 9.10. A Nota 
Fiscal/Fatura deverá destacar o valor do IRPJ e demais contribuições incidentes, 
para fins de retenção na fonte, de acordo com o art. 1º, §6º da IN/SRF nº 
480/2004, ou informar a isenção, não incidência ou alíquota zero e o respectivo 
enquadramento legal, sob pena de retenção do imposto de renda e das 
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contribuições sobre o valor total do documento fiscal, no percentual 
correspondente à natureza do bem ou serviço. 9.11. Quaisquer tributos ou 
encargos legais, criados, alterados ou extintos, após a data de apresentação da 
proposta, de comprovada repercussão nos preços contratados, ensejarão a 
revisão destes, para mais ou para menos, conforme o caso. 9.12. Ficam 
excluídos da hipótese referida na subcláusula anterior, tributos ou encargos 
legais que, por sua natureza jurídica tributária (impostos diretos e/ou pessoais) 
não reflitam diretamente nos preços do objeto contratual. 9.13. Atendido ao 
disposto nas subcláusulas anteriores, a PMC considera como data final do 
período de adimplemento, a data útil seguinte à data de entrega do documento 
de cobrança no local de pagamento dos fornecimentos/serviços, a partir da qual 
será observado o prazo de até 30 (trinta) dias para pagamento, conforme 
estabelecido no art. 9º do Decreto nº 1.054, de 07/02/94. 9.14. É de inteira 
responsabilidade da CONTRATADA a entrega à CONTRATANTE os documentos 
de cobrança, acompanhados dos respectivos anexos, se houver, de forma clara, 
objetiva e ordenada, que se não atendido, implica em desconsideração pela PMC 
dos prazos estabelecidos para conferência e pagamento. 9.15. Os documentos 
de cobrança indicarão obrigatoriamente, o número e a data de emissão da Nota 
de Empenho, emitida pela PMC e que cubram a execução dos serviços. 9.16. 
Será considerado em atraso o pagamento efetuado após o prazo estabelecido na 
subcláusula 10.13, caso em que a PMC pagará atualização financeira, aplicando-
se a seguinte fórmula: AM = P x I, onde: AM = Atualização Monetária; P = Valor 
da Parcela a ser paga; e I = Percentual de atualização monetária, assim apurado: 
I = (1+im1/100)dx1/30 x (1+im2/100)dx2/30 x ... x (1+imn/100)dxn/30 - 1, onde: i = 
Variação do Índice de Preço ao Consumidor Amplo - IPCA no mês “m”; d = 
Número de dias em atraso no mês “m”; m = Meses considerados para o cálculo 
da atualização monetária. 10. Cláusula Décima – MULTA, Em caso de 
inadimplemento por parte da contratada de quaisquer das cláusulas ou 
condições do contrato, à contratada será aplicada a multa no percentual de 0,1% 
(um décimo por cento) ao dia sobre o valor global do Contrato, até o limite de 
20% (vinte por cento) do prazo contratual, o que dará ensejo a sua rescisão. 
10.1. O atraso na execução dos serviços, inclusive dos prazos parciais 
constantes do cronograma físico-financeiro, constitui inadimplência passível de 
aplicação de multa conforme, subcláusula acima. 10.2.Ocorrida a inadimplência, 
a multa será aplicada pela PMC, observando-se o seguinte: a)A multa será 
descontada da garantia prestada pela Contratada; b)Caso o valor da multa seja 
de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá 
a Contratada pela sua diferença, a qual será descontada dos pagamentos 
eventualmente devidos pela Administração ou ainda, quando for o caso, cobrada 
judicialmente. c)Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, 
a Contratada será convocada para complementação do seu valor no prazo de 5 
(cinco) dias a contar da data da convocação; d)Não havendo qualquer 
importância a ser recebida pela Contratada, esta será convocada a recolher à 
PMC o valor total da multa no prazo de 5 (cinco) dias, contado a partir da data da 
comunicação. 10.3. A contratada terá um prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado a 
partir da data de certificação da aplicação da multa, para apresentar recurso à 
PMC.  Ouvida a fiscalização e acompanhamento do contrato, o recurso será 
submetido à Assessoria Jurídica da PMC, que procederá ao seu exame e poderá 
relevar ou não multa. 10.4. Em caso de relevação da multa, a PMC se reserva o 
direito de cobrar perdas e danos porventura cabíveis em razão do 
inadimplemento de outras obrigações, não constituindo a relevação, novação 
contratual nem desistência dos direitos que lhe forem assegurados. 11.5. Caso a 
Assessoria Jurídica da PMC mantenha a multa, não caberá novo recurso 
administrativo. 11. Cláusula Onze – GARANTIA DE EXECUÇÃO: Como garantia 
para completa execução das obrigações contratuais e da liquidação das multas 
convencionais, fica estipulada uma "Garantia de Execução" no montante de 5% 
(cinco por cento) do valor do contrato, a ser integralizada previamente à 
assinatura do Contrato, em espécie, em Títulos da Dívida Pública da Pública da 
União, com cotação de mercado devidamente comprovada por documento hábil 
expedido pela CVM – Comissão de Valores Mobiliários, Seguro Garantia ou 
Fiança Bancária, a critério da Contratada. 11.1. Quando se tratar de garantia em 
títulos da dívida pública, estes devem ter sido emitidos sob a forma escritural, 
mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado 
pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos, 
conforme definido pelo Ministério da Fazenda, na forma do Art. 56, inciso. I, da 
Lei 8.666/93 (redação dada pela Lei nº 11.079, de 2004). 11.2. A CONTRATADA 
deverá manter atualizada a garantia contratual até 90 (noventa) dias após o 
recebimento provisório do objeto contratado; 11.3. Após a assinatura do Termo 
de Encerramento Definitivo do Contrato será devolvida a  "Garantia de 
Execução", uma vez verificada a perfeita execução dos serviços. 11.4. Não 
haverá qualquer restituição de garantia em caso de dissolução contratual, na 
forma do disposto na cláusula de rescisão, hipótese em que a garantia reverterá 
e será apropriada pela PMC. 11.5. A Contratada se obriga a prestar a referida 

garantia, na mesma proporção e condição, na eventual hipótese de celebração 
de termo aditivo ao contrato. 12. Cláusula Doze - ACOMPANHAMENTO E 
FISCALIZAÇÃO: A fiscalização dos serviços será feita pela Comissão Técnica 
constituída por Portaria N° 2.885/17 de 08 de novembro de 2017, consoante art. 
67 da Lei nº 8.666/93, a quem compete verificar se a Contratada está executando 
os serviços, observando o contrato e os documentos que o integram. 12.1. A lado 
das estipulações já constantes do Edital a respeito da fiscalização, esta terá 
poderes para agir e decidir perante a Contratada, inclusive rejeitando 
fornecimentos/serviços que estiverem em desacordo com o Contrato, com as 
Normas Técnicas da ABNT e com a melhor técnica consagrada pelo uso, 
obrigando-se, desde já, a Contratada a assegurar e facilitar o acesso da 
Fiscalização, aos serviços e a todos os elementos que forem necessários ao 
desempenho de sua missão. 12.2. A fiscalização terá plenos poderes para sustar 
qualquer serviço que não esteja sendo executado dentro dos termos do Contrato, 
dando conhecimento do fato à Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão, 
responsável pela execução do contrato. 12.3. Cabe à fiscalização verificar a 
ocorrência de fatos para os quais haja sido estipulada qualquer penalidade 
contratual. A Fiscalização informará ao setor competente quanto ao fato, 
instruindo o seu relatório com os documentos necessários, e em caso de multa, a 
indicação do seu valor. 12.4. A Fiscalização deverá verificar, no decorrer da 
execução do contrato, se a Contratada  mantém, em compatibilidade com as 
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas 
na licitação, comprovada mediante consulta ao SICAF, CADIN ou certidões. 12.5. 
Das decisões da fiscalização, poderá a Contratada recorrer à Secretaria 
Municipal de Planejamento e Gestão, responsável pelo acompanhamento do 
contrato, no prazo de 5 (cinco) dias úteis da respectiva comunicação. Os 
recursos relativos a multas serão feitos na forma prevista na respectiva cláusula. 
12.6. A ação e/ou omissão, total ou parcial, da fiscalização não eximirá a 
Contratada da integral responsabilidade pela execução do objeto deste contrato. 
13.Cláusula Treze - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS: A Contratada será 
sancionada com o impedimento de licitar e contratar com a PMC e será 
descredenciada no Sicaf, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo de multa 
prevista neste Contrato e das demais cominações legais, nos seguintes casos: a) 
Não assinar o contrato no prazo estabelecido; b) Deixar de entregar a 
documentação exigida no certame; c) Apresentar documento falso; d) Ensejar o 
retardamento da execução de seu objeto; e) Não mantiver a proposta; f) Falhar 
ou fraudar na execução do contrato; g) Comportar-se de modo inidôneo; h) 
Cometer fraude fiscal. 13.1. Reputar-se-ão inidôneos atos como os descritos nos 
artigos 90, 92, 93, 94, 95 e 97 da Lei n.º 8.666/93. 13.2. A multa constante da 
Cláusula 11 é meramente moratória, não isentando a licitante vencedora do 
ressarcimento por perdas e danos pelos prejuízos a que der causa. 13.3. As 
penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF e, no caso de 
suspensão de licitar, a licitante deverá ser descredenciada por igual período, sem 
prejuízo da multa prevista neste Contrato e das demais cominações legais. 14. 
Cláusula Quatorze – RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS SERVIÇOS: Após o 
término dos serviços, a CONTRATADA requererá seu recebimento definitivo, que 
deverá ocorrer na forma do subitem 21 do Edital. 14.1. Após constatação de que 
o fornecimento está de acordo com os Termos do Contrato e Especificações 
Técnicas, e efetivamente não tendo nenhuma correção a ser realizada, será 
lavrado o Termo de Encerramento Definitivo do Contrato, após entrega definitiva. 
14.2. Na hipótese da necessidade de correção, será estabelecido um prazo para 
que a Contratada providencie as correções ou acertos apontados, após o que, 
estando a Fiscalização de acordo, será lavrado o Termo de Encerramento Físico 
de contrato, que permitirá a liberação de garantia contratual, sendo que este 
deverá ser assinado por representante autorizado da Contratada. 14.3. O Termo 
de Encerramento Definitivo do Contrato está condicionado à emissão de Laudo 
Técnico pela Codevasf sobre todos os fornecimentos/serviços realizados. 14.4. A 
última fatura somente será encaminhada para pagamento após a emissão do 
Termo de Encerramento Definitivo do Contrato, que deverá ser anexado ao 
processo de liberação e pagamento. 15. Cláusula Quinze – OUTROS 
ENCARGOS E OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: Além dos encargos 
assumidos em outras cláusulas deste Contrato e do Edital, a CONTRATADA, 
sem alteração dos preços estipulados neste instrumento, obriga-se a: 15.1. A 
empresa CONTRATADA deverá tomar as providências para proteger o meio 
ambiente, no âmbito interno e externo ao local de execução dos serviços, 
obedecendo às instruções advindas da fiscalização, além de evitar danos ou 
aborrecimentos às pessoas e/ou propriedades privadas ou públicas. 15.2. A 
empresa contratada será responsável por quaisquer acidentes de trabalho, 
referente a seu pessoal, que venham a ocorrer por conta do serviço contratado 
e/ou por ela causado a terceiros. 15.3. A empresa contratada é obrigada a obter, 
por sua conta, as licenças e franquias e ao pagamento de encargos sociais, 
tributos municipais, estaduais e federais, que incidirem por conta da execução 
dos serviços. 15.4. Assumir integral responsabilidade pelo cumprimento da 
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legislação fiscal e trabalhista, previdenciária/social vigente, efetuando por sua 
conta, os recolhimentos em suas devidas épocas. 15.5. Utilizar de pessoal 
experiente, bem como equipamentos, ferramentas e instrumentos adequados 
para a boa execução dos serviços e fornecimentos. 15.6. Responsabilizar-se por 
todos e quaisquer danos causados às estruturas, construções, instalações 
elétricas, cercas, equipamentos, bem como por aqueles que vier causar à PMC e 
a terceiros, existentes no local ou decorrentes da execução das obras/serviços e 
fornecimentos objeto deste contrato. 15.7. Exercer a vigilância e proteção de 
todos os materiais e equipamentos no local das obras/serviços e fornecimentos. 
15.8. Colocar tantas frentes de serviços quantas forem necessárias, para 
possibilitar a perfeita execução das obras/serviços e fornecimentos no prazo 
contratual. 15.9. Responsabilizar-se pelo fornecimento de toda a mão-de-obra, 
sem qualquer vinculação empregatícia com a PMC, bem como todo o material 
necessário à execução dos serviços objeto do contrato. 15.10 Responsabilizar-se 
por todos os ônus e obrigações concernentes à legislação tributária, trabalhista, 
securitária, previdenciária, e quaisquer encargos que incidam sobre os materiais 
e equipamentos. 15.11. Pagar todos os tributos devidos em decorrência deste 
contrato, sem direito a reembolso. 15.12. Desfazer e corrigir os serviços 
rejeitados pela Fiscalização, dentro do prazo estabelecido pela mesma, arcando 
com todas as despesas necessárias. 16. Cláusula Dezesseis – DA 
GARANTIA/SEGURO DOS PRODUTOS: Será fornecida pela CONTRATADA a 
garantia aos Equipamentos de modelo Tablet, durante a vigência deste Contrato. 
Fica sob a responsabilidade da Empresa CONTRATADA encaminhar os 
equipamentos que por ventura apresentarem defeitos, para as lojas credenciadas 
para  a manutenção, reparo ou substituição dos mesmos. Todas e quaisquer 
despesas decorrentes da execução dos serviços de garantia aqui descritos, até 
mesmo as substituições de produtos ficarão inteiramente a cargo da 
CONTRATADA, bem como a responsabilidade dos produtos arcando com 
quaisquer danos, inclusive em caso de roubos ou furtos. 17. Cláusula Dezessete 
- ADITAMENTO CONTRATUAL: A celebração de termo aditivo contratual está 
condicionada à verificação da regularidade em relação aos encargos sociais, 
trabalhistas e com a Fazenda Pública, a ser comprovada mediante consulta ao 
SICAF, CADIN ou certidões comprobatórias. 18. Cláusula Dezoito - DO DANO: A 
CONTRATADA será responsável por qualquer dano que for causado a terceiros 
ou a PMC durante a execução dos serviços contratados. 19. Cláusula Dezenove 
– RESCISÃO: O presente contrato será rescindido unilateralmente de pleno 
direito pela PMC, com a consequente perda da caução e da idoneidade da 
contratada, nos termos do art. 78, incisos I a XII e XVII, da Lei nº 8666/93 
observadas as disposições dos arts. 77,79 e 80 da citada Lei. 20. Cláusula Vinte 
– PUBLICAÇÃO: A PMC providenciará a publicação do presente Contrato, em 
extrato, no Diário Oficial da União – Seção 3, até o quinto dia útil do mês 
seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela 
data, na forma do art. 61, parágrafo único da Lei 8666/93. 21. Cláusula Vinte e 
um- FORO: Fica eleito o Foro da Justiça Federal da Seção Judiciária do Distrito 
Federal para dirimir questões oriundas do presente instrumento. E, por estarem 
de acordo com as condições aqui estipuladas, lavrou-se o presente instrumento 
contratual, em 03 (três) vias de igual teor e para o mesmo efeito que, lido e 
achado conforme, é assinado pelas partes e pelas testemunhas. Castanhal - PA, 
31 de Janeiro de 2018. MUNICÍPIO DE CASTANHAL, PREFEITURA MUNICPAL 
DE CASTANHAL, Pedro Coelho da Mota Filho, CONTRATANTE. G.I. 
GEOTECNOLOGIA SISTEMAS E AEROLEVANTAMENTOS LTDA-EPP, 
Representante Legal: Adriano Alves de Oliveira, CONTRATADA. 
TESTEMUNHAS: A)______ CPF:   B)_________ CPF 

 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

A Prefeitura Municipal de Castanhal, por meio da Secretaria Municipal de 
Meio Ambiente – SEMMA no uso de suas atribuições, considerando o disposto 
na Lei Orgânica e no Código Ambiental do Município (Lei nº 015, de 29 de abril 
de 2013); na Política Estadual de Meio Ambiente (Lei nº 5.887, de 09 de maio de 
1995); na Lei nº 6.745 de 06 de maio de 2005, que trata do Macrozoneamento 
Ecológico-Econômico do Estado do Pará; e no Sistema Nacional de Unidades de 
Conservação da Natureza – SNUC (Lei nº9.985, de 18 de julho de 2000) onde no 
Art. 22, § 2º determina que “A criação de uma unidade de conservação deve ser 
precedida de estudos técnicos e consulta pública que permita identificar a 
localização, a dimensão e os limites mais adequados para a unidade, conforme 
se dispuser em regulamento”. 

PELO PRESENTE EDITAL, CONVOCA a sociedade civil do município de 
Castanhal a participar da Consulta Pública de criação de Unidade de 
Conservação Municipal de Proteção Integral “Parque Natural Municipal”, na área 
do Horto Florestal de Castanhal. 

DATA: 28 DE FEVEREIRO DE 2018 HORA: 09H00 ÀS 13H00 
LOCAL: CÂMARA MUNICIPAL DE CASTANHAL 
ENDEREÇO: RUA MAJOR WILSON, 450, NOVA OLINDA - CASTANHAL/PA 
Os estudos técnicos relativos à criação do Parque Natural Municipal 

encontram-se à disposição para consulta no site da Prefeitura de Castanhal: 
www.castanhal.pa.gov.br e nos órgãos abaixo relacionados: 

Secretaria Municipal de Meio Ambiente – SEMMA 
Endereço: Rua Quincas Nascimento, nº 521, bairro: Saudade I 
Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Agrário – SEMADA 
Endereço: Passagem do Arame,193 – Pirapora 
Câmara Municipal de Castanhal 
Endereço: Rua Major Wilson, 450 - Nova Olinda 
Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade – IDEFLOR-Bio 
Endereço eletrônico: www.ideflorbio.pa.gov.br 
Este Edital será publicado no Diário Oficial do Município e disposto em 

murais e site da Prefeitura Municipal de Castanhal. 
Castanhal, 07 de fevereiro de 2018. 
PEDRO COELHO DA MOTA FILHO 

Prefeito Municipal de Castanhal 

 
REFERÊNCIA : P.A.D Nº 175/2017, DE 21/06/17.  
Interessado : Administração Pública 
Acusada: Antonio Carlos da Silva 

DESPACHO DE JULGAMENTO 
O Processo Administrativo Disciplinar em epígrafe teve por escopo a 

apuração dos fatos atribuídos o servidor Antonio Carlos da Silva, cargo de  Chefe 
de Ginásio e  Agente de Saneamento, matrícula nº 39861 indiciada pela prática 
da infração disciplinar Acúmulo Ilegal de Cargos Públicos previsto no art. 12, 
inciso I, da Lei Complementar 001/11, de 13 de maio de 2011. 

 Através da Portaria nº 1.764/2017, de 21/06/2017, foi designada a 
Comissão Processante, a qual em seu Relatório, ao final dos trabalhos, concluiu 
pela perpetração, por parte do indiciado, da infração disciplinar prevista no art. 
12, inciso I, da Lei Complementar nº 001/11 – Acúmulo Ilegal de Cargos 
Públicos, RATIFICANDO os termos da Instrução, opinando pela 
responsabilização funcional do aludido servidor. Nestes termos, a Comissão 
Processante sugere, salvo melhor juízo, que o servidor, Sr. Antonio Carlos da 
Silva , receba a penalidade de DEMISSÃO, com fulcro no art. 185, inciso V da 
Lei Municipal 003/99, de 04 de fevereiro de 1999 (Estatuto do servidor Público do 
município de Castanhal), bem como, que seja imprescindível informar ao órgão 
onde o servidor é detentor de outro cargo, o teor da decisão manifestada pela 
autoridade competente do Procedimento Administrativo Disciplinar nº 175/17. 

Encaminhado os autos à apreciação da Procuradoria Geral do Município, 
houve manifestação através do Parecer Jurídico nº 057/2018 de 31/01/2018, que 
em minuciosa análise dos autos, após discorrer sobre a consonância do relatório 
da Comissão Processante com elementos probantes carreados aos autos, 
verificou-se que foram atendidos todos os requisitos legais, inclusive, as fases do 
procedimento sumário. É válido mencionar, que o acusado teve o seu direito de 
acompanhar o processo por intermédio dos seus procuradores, bem como, de 
arrolar testemunhas e produzir provas referente a matéria que gerou o presente 
PAD. 

Constatou-se diante das provas carreadas nos autos que a servidora 
indiciada praticou a infração disciplinar, incorrendo assim em procedimento 
irregular de natureza grave, não restando, destarte, qualquer dúvida quanto à 
materialidade e à autoria, logo, não vislumbro hipótese alguma que exclua a 
punibilidade ou antijuricidade da conduta do agente infrator. 

Comungamos do entendimento referente à situação da referida servidora, 
pela impossibilidade de acumular os cargos ocupados pelo Sr. Antonio Carlos da 
Silva, Chefe de Ginásio e Agente de Saneamento, por entender que os mesmos 
não são compatíveis, bem como, não se enquadram nas exceções contidas no 
rol taxativo das alíneas do inciso XVI, do art. 37, da Constituição Federal/1998, 
sendo assim, passível de enquadramento no inciso I, do art. 12, da Lei 
Complementar nº 001/11, infração que nos remete à hipótese de demissão 
prevista no art. 185, inciso V da Lei Municipal 003/99. 

Neste sentido é o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado do Pará: 
Mandado de segurança. Funcionário Público. Demissão. Processo 

Administrativo Disciplinar. Nulidade. Cerceamento de defesa. Inexistência. I- É 
válida a demissão do funcionário público precedida de processo administrativo 
disciplinar regular, onde foi garantida a ampla defesa ao indiciado, onde produziu 
defesa, foi ouvido e não elidiu a robusta prova coligada contra ele. II- direito 

http://www.castanhal.pa.gov.br/
http://www.ideflorbio.pa.gov.br/
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líquido e certo não demonstrado. Segurança denegada à unanimidade. (TJ-PA, 
Mandado de Segurança nº 45431, Rel. Maria Helena Couceiro Simões- Órgão 
especial, DJ: 08/05/2002.) 

Após análise dos autos, RESOLVO: 
I – ACATAR os termos do Relatório da Comissão Processante do PAD nº 

175/2017, bem como com os termos do Parecer Jurídico nº 057/2018, de 
31/01/2018; 

II – Determinar o encaminhamento ao Exmº. Srº. Prefeito Municipal de 
Castanhal, do original do Processo Administrativo Disciplinar nº 175/2017, 
sugerindo a aplicação da pena de DEMISSÃO ao servidor ANTONIO CARLOS DA 

SILVA, cargo de Chefe de Ginásio e Agente de Saneamento, matrícula nº 39861, 
conforme preceitua o art. 185, inciso V da Lei Municipal 003/99, de 04 de 
fevereiro de 1999. 

III – Determinar o encaminhamento dos autos à Secretaria Municipal de 
Administração para dar a ciência do servidor do respectivo julgamento e que 
adote as devidas providências ao fiel cumprimento do Ato. 

CUMPRA-SE. 
Castanhal, 02 de fevereiro de 2018. 

Nailton nazareno Carvalho de Oliveira 

Secretário Municipal de Esporte e Lazer 

 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 001/2018, DE 30 DE 
JANEIRO DE 2018. 

DISCIPLINA A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA 
SERVIDORES A SERVIÇO, EM ABSOLUTA 
CONFORMIDADE COM O FIXADO NA LEI MUNICIPAL Nº 
003/99, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1999, QUE CUIDA DA 
MATÉRIA NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, no uso das 
atribuições que lhe confere o Art. 120, inciso I e V da Lei Orgânica do Município; 

CONSIDERANDO a necessidade de estabelecer parâmetros que orientem a 
solicitação e uso das diárias; 
RESOLVE: 

Art. 1º O servidor da Secretaria de Assistência Social que, por motivo de 
serviço de interesse da mesma eventualmente deslocar-se da sua sede, fara jus 
à percepção de diária para fazer frente às despesas de alimentação e 
hospedagem, nos termos do art. 143 da Lei 003/99 de 04 de fevereiro de 1999, 
pela Portaria nº 269/17, de 26 de janeiro de 2017 (conforme cópia constante no 
Anexo I desta Instrução), e pela presente Instrução Normativa, ora 
regulamentada e adaptada às peculiaridades deste órgão da Administração 
Pública Direta. 

Art. 2º Para fins desta Instrução considera-se: 
a)sede: o município de Castanhal; 
b)diária: valor destinado ao custeio de despesas com alimentação e 

hospedagem quando houver necessidade; 
c)transporte: valor destinado ao custeio de despesas com bilhetes de 

passagem, , combustível e outros relacionados com o deslocamento do servidor, 
da sede ao destino e vice-versa, utilizando meio de transporte rodoviário ou 
aéreo; 

d)transporte urbano: valor destinado ao custeio de despesas com táxi, 
utilizados pelo servidor, desde que não esteja viajando com veículo fornecido 
pela secretaria ou veículo próprio; 

e)servidor responsável: servidor pertencente ao quadro de servidores da 
Secretaria de Assistência Social, responsável pelo adiantamento e prestação de 
contas; 

f)beneficiário: o servidor ou agente político que utilizará o numerário para 
realização da viagem. 

g)procedimentos de Controle: Procedimentos inseridos nas rotinas de 
trabalho com o objetivo de assegurar a conformidade das operações, visando 
restringir o cometimento de irregularidades e/ou ilegalidades e preservando o 
erário público. 

Art. 3º A requisição de diárias deverá ser feita com antecedência mínima de 
10 (dez) dias úteis da data do deslocamento. 

§ 1º Nas situações urgentes e/ou imprevisíveis que motivem o deslocamento 
do servidor num prazo de antecedência inferior ao estabelecido do caput deste 
artigo, a requisição deverá ser instruída com despacho fundamentado do 
Secretário. 

§ 2º A viagem que ocorrer no sábado, domingo ou feriado será 
expressamente justificada e aprovada pelo coordenador de cada equipamento 
socioassistencial. 

Art. 4º As requisições deverão ser elaboradas pela unidade administrativa 
em que estiver lotado o servidor e, caso autorizadas pelo secretário, serão 
encaminhadas ao financeiro ou controle interno para providências de empenho e 
depósitos do numerário em conta corrente do servidor. 

Art. 5º A requisição de diária deverá ser feita por meio da utilização de ofício 
especifico, conforme modelo constante no Anexo II desta Instrução, devidamente 
preenchido e autorizado. 

Art. 6º A diária não será devida nas seguintes hipóteses: 
I-no deslocamento do servidor com duração inferior a 6 (seis) horas; 
II-no deslocamento para localidades onde o servidor resida; 
III-quando fornecidos hospedaria, ou outra forma de estadia pela Secretaria 

de Assistência ou pelo evento para qual esteja inscrito; e  
IV-cumulativamente com outra retribuição de caráter indenizatório de 

despesas com alimentação e hospedagem. 
Art. 7º O valor da diária será calculado tomando por base a remuneração 

percebida pelo servidor (conforme cópia do parâmetro legal constante no Anexo 
III) desta Instrução Normativa. 

Parágrafo único – O servidor ocupante de cargo efetivo, no exercício de 
cargo em comissão, poderá optar por aquele sobre o qual será calculada sua 
diária de deslocamento. 

Art. 8º As diárias de viagem serão concedidas conforme o período de 
afastamento do servidor da respectiva unidade administrativa/equipamento 
socioassistencial, tomando-se o termo inicial e o termo final para contagem do 
período. 

I – Serão considerados como termo inicial e final para a contagem diária: 

 
Alínea 

Tipo de 
Viagem 

Tipo de 
transporte 

Termo inicial Termo final 

A Nacional Veículo 
oficial 

Horário de partida do 
local de sua guarda 
registrado na 
autorização de saída do 
veículo oficial. 

Horário de retorno ao local de 
sua guarda registrado na 
autorização de saída do 
veículo oficial. 

B Nacional Transporte 
rodoviário 

Horário de embarque no 
local de origem 
constante no bilhete da 
passagem. 

Horário de desembarque no 
retorno ao local de origem 
constante no bilhete da 
passagem. 

C Nacional Transporte 
aéreo 

Horário de embarque no 
local de destino 
constante no cartão de 
embarque. 

Horário de desembarque no 
retorno ao local de origem 
constante no cartão de 
embarque. 

Art. 9º As diárias de viagem serão concedidas pelo período de afastamento 
do servidor, do Município, apurado conforme o artigo 7º. 

Art. 10 A concessão de diárias obedecerá aos seguintes critérios: 
I-1/30 (um trinta avos) de remuneração mensal, cujo deslocamento não 

implique em pousada fora do município; 
II-2/30 (dois trinta avos) de remuneração mensal, cujo deslocamento 

implique em pousada fora do Município; 
III-o dobro do previsto do inciso II deste artigo, cujo deslocamento implique 

em viagem para fora do Estado do Pará. 
Parágrafo único: o servidor que indevidamente perceber diárias será 

obrigado a restitui-las de uma só vez, ficando ainda, se for o caso, sujeito a 
punição disciplinar. 

Art. 11 O transporte dar-se-á essencialmente pelo meio mais vantajoso, 
levando-se em conta a necessidade, utilidade e a economicidade, em uma das 
seguintes modalidades: 

I-veículo oficial; 
II-transporte rodoviário; 
III-transporte aéreo; 
§ 1º - Nas viagens somente será permitida a utilização de veículos 

particulares na ausência ou indisponibilidade de veículo oficial e desde que 
justificado e autorizado pelo Secretário. 

§ 2º - Caso seja necessária a utilização de motorista para a condução de 
veículo oficial, o mesmo deverá ser requisitado ao Secretário no prazo mínimo de 
24 (vinte e quatro) horas da viagem, para as providências necessárias. 

Art. 12 Para realização de viagem aérea deverá ser observado, 
cumulativamente, os seguintes critérios: 

I-Ser ocupante do cargo de natureza especial-NE 
II-Aquisição de passagem aérea com antecedência mínima de 10 (dez) dias, 

visando obtenção de melhores tarifas, exceto nos casos urgentes ou de 
imprevistos, mediante despacho fundamentado do Secretário. 
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Parágrafo único: Excepcionalmente, os critérios previstos nos incisos I e II 
poderão ser desconsiderados, desde que previamente autorizado pelo 
Secretário, demonstrado a urgência ou melhor relação custo-benefício. 

Art. 13 Em todos os casos de deslocamento para viagem previstos nesta 
Instrução Normativa, o servidor é obrigado a apresentar a comprovação da 
viagem e relatório das atividades, mediante o preenchimento do formulário de 
Relatório de Viagem, anexo IV, desta Instrução Normativa. 

Art. 14 O relatório de viagem será elaborado pelo servidor, devendo ser 
apresentado ao Financeiro desta Secretaria de Assistência Social e/ou ao 
Controle Interno, quando a diária for paga pela Prefeitura, no prazo de 05 (cinco) 
dias uteis, contados a partir da data de retorno do servidor, composta com os 
seguintes documentos: 

I-Comprovante de participação em cursos, palestras ou similares; 
II-Comprovantes originais de despesas não abrangidas pela diária e 

previstos nesta Instrução Normativa, devidamente assinados pelo servidor; 
III-Comprovante de depósitos se houver restituição de valores. 
§ 1º Nos casos de deslocamento do Município por períodos prolongados, a 

prestação de contas será enviada até o 5º (quinto) dia útil que se seguir a cada 
período de 30 (trinta) dias consecutivos de afastamento; 

§ 2º não serão aceitas despesas com a permanência de veículos particulares 
em estacionamentos localizados no Município de Castanhal.  

Art. 15 As notas fiscais e recibos deverão ser discriminadas, nominais à 
Prefeitura Municipal de Castanhal e/ou à Secretaria Municipal de Assistência 
Social. 

Art. 16 Não serão aceitos comprovantes com alterações, rasuras, emendas 
ou entrelinhas que prejudiquem a sua clareza ou legitimidade, com 
preenchimento incorreto ou incompleto, não sendo aceitas, em nenhuma 
hipótese, correções. 

Art. 17 Cada despesa deve ser identificada conforme sua natureza 
(hospedagem e/ou alimentação, conforme o caso, passagem e combustível), 
sendo defeso sua utilização com acompanhantes. 

Art. 18 Os recibos deverão ser devidamente preenchidos em todos os 
campos. 

Art. 19 A devolução de diárias ocorrerá integralmente quando não houver o 
deslocamento previsto. 

Parágrafo único: Quando o retorno ao Município ocorrer em prazo menos do 
que fora previsto para o afastamento, apurado no Relatório de Viagem, Anexo IV 
desta Instrução Normativa, a devolução será do saldo remanescente dos 
numerários adiantados ao servidor. 

Art. 20 O servidor fará jus ao reembolso das despesas que excederem o 
valor recebido em adiantamento, desde que justificadas por este e autorizadas 
pelo Secretário de Assistência Social. 

Parágrafo único: Serão de inteira responsabilidade do servidor eventuais 
alterações de percurso ou de datas e horários de deslocamento, quando não 
autorizados ou determinados pela Secretaria. 

Art. 21 Se ao termino do prazo estabelecido, o servidor não tiver entregue o 
relatório de viagem, ou não tiver cumprido integralmente as exigências desta 
Instrução Normativa, o financeiro ou o Controle Interno, responsável pelo 
recebimento do relatório de Viagem, adotará as seguintes medidas: 

I-Comunicará o fato ao Secretário, que suspendera a liberação de novos 
adiantamentos ao servidor inadimplente, até o saneamento das irregularidades; 

II-Adotará as providencias e apuração de responsabilidade, através de 
regular processo administrativo, donde poderá resultar a determinação para 
desconto em folha da quantia devida, respeitados os limites definidos em lei, até 
o pagamento integral do debito em aberto. 

Art. 22 Compete ao Controle Interno e ao Financeiro da Secretaria de 
Assistência Social a análise técnica do relatório de Viagem e a emissão de 
notificação, solicitando correções de quaisquer impropriedades encontradas, as 
quais deverão ser atendidas pelo servidor no prazo de 03 (três) dias úteis, a 
contar do recebimento desta. 

Art. 24 Fazem parte integrante desta Instrução Normativa os anexos: 
ANEXO I – Portaria nº 269/17, de 26 de janeiro de 2017. 
ANEXO II – Modelo de ofício especifico para pagamento de diária. 
ANEXO III – Cópia da Lei nº 003/99, de 04 de fevereiro de 1999. 
ANEXO IV – Modelo de Relatório de Viagem 
Art. 25 Aplica-se à esta Instrução Normativa, no que couber, a Lei Municipal 

nº 003/99, de 04 de fevereiro de 1999, que regulamenta a Portaria nº 269/17, de 
26 de janeiro de 2017, sobre concessão de diárias no âmbito da Administração 
direta do Município de Castanhal, e dá outras providências. 

Art. 26 Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Castanhal, 30 de janeiro de 2018. 

JOSÉ RAIMUNDO CARVALHO DOS SANTOS 
Secretário Municipal de Assistência Social 

 
LEI MUNICIPAL Nº004/18, DE 06 DE FEVEREIRO DE 2018 

DISPÕE SOBRE O PLANO PLURIANUAL-
PPA PARA O PERÍODO 2018/2021 E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

A CÂMARA MUNICIPAL DE CASTANHAL aprovou e o PREFEITO 
MUNICIPAL sanciona a seguinte lei: 

CAPÍTULO I 
DA ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO DO PLANO 

Art.1°. Esta Lei institui o Plano Plurianual para o quadriênio 2018-2021, em 
cumprimento ao disposto na Lei Orgânica do Município de CASTANHAL. 

Art. 2º. O PPA 2018-2021 terá como Dimensão Estratégica: 
I - Desenvolvimento Social; 
II - Segurança Cidadã; 
III - Infra Estrutura, Economia, Serviços e Sustentabilidade; 
IV - Gestão e Finanças. 
Art. 3º. O Plano Plurianual é estruturado por Programas Temáticos, de 

Gestão e Manutenção do Poder Executivo e Programa de Gestão do Poder 
Legislativo. 

Parágrafo Único. Os Programas, no âmbito da Administração Pública 
Municipal, para efeito da Lei Orgânica, são integrantes desta Lei. 

Art. 4º. Os Eixos a que se refere o artigo 2º desta Lei constituem o elemento 
de integração entre os objetivos do Plano Plurianual, as prioridades e metas que 
serão fixadas na Lei de Diretrizes Orçamentárias e as ações a serem 
estabelecidas nos Orçamentos Anuais correspondentes aos exercícios 
abrangidos pelo período do Plano. 

§ 1º. Integram o Plano Plurianual: 
I - Anexo I: Contextualização dos Programas Temáticos por Dimensão 

Estratégica e Diagnóstico Sócio Econômico; 
II - Anexo II: Programas Temáticos com os Objetivos, Metas e justificativas e 

Programa de Manutenção dos Poderes constituídos; 
III - Anexo III: Matriz de Financiamento do Plano; 
§ 2º. As Leis Orçamentárias Anuais e seus créditos adicionais obedecerão 

rigorosamente os títulos dos Programas constantes neste Plano ou das Leis que 
o modifiquem. 

§ 3º. Para efeito das disposições do PPA 2018-2021 considera-se como 
atributo dos Programas: 

I - Objetivo: Resultado que a Administração Pública Municipal deseja 
alcançar nas áreas de atuação; 

II - Meta: Quantificação do objetivo, podendo ser expressa qualitativamente 
ou quantitativamente; 

III- Iniciativa: Atributo que declara a entrega de bens e serviços à sociedade. 
Art. 5º. As Iniciativas referidas no inciso III, do § 3º do artigo anterior terão 

seus desdobramentos em Ações – Projetos e Atividades, na Lei Orçamentária 
Anual, em cada período do Plano definindo o detalhamento da aplicação dos 
recursos financeiros. 

CAPÍTULO II 
DA GESTÃO DO PLANO 

SEÇÃO I 
Art. 6°. A gestão do Plano Plurianual 2018-2021 observará os princípios de 

eficiência, eficácia, efetividade, publicidade e moralidade e compreenderá a 
implementação, o monitoramento, a avaliação e a revisão dos Programas 
Temáticos. 

Art. 7°. O Poder Executivo manterá sistema de gestão para monitoramento e 
avaliação do Plano Plurianual e dos Programas. 

Parágrafo Único. O Poder Legislativo poderá estabelecer sistemática de 
apoio e gestão ao Plano, no âmbito de suas competências. 

Art. 8°. Cabe à Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão coordenar o 
processo de gestão do Plano. 

SEÇÃO II 
DAS REVISÕES E ALTERAÇÕES 

Art.9º. A alteração ou a inclusão nos Programas constantes nesta Lei, se 
necessárias, serão propostas pelo Poder Executivo, por meio de Projetos de Lei; 

§1° O Projeto de Lei Orçamentário encaminhado anualmente à Câmara, já 
incorporará os efeitos da revisão ou alteração do Plano Plurianual. 

§2° A adequação das metas físicas e financeiras estabelecidas neste Plano 
desde que não implique em recursos adicionais ao Programa, poderão ser 
autorizadas por meio de Decreto do Poder Executivo. 
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§3º O Projeto de Lei de revisão do Plano Plurianual 2018-2021, na forma 
estabelecida no caput deste artigo, será encaminhado à Câmara Municipal de 
CASTANHAL juntamente com o projeto de Lei Orçamentária até 30 de setembro 
de cada ano e compor-se-á de: 

I – demonstrativo atualizado do Anexo do Plano, que conterá as inclusões, 
exclusões e alterações, qualitativas ou quantitativas, efetuadas nos Programas. 

SEÇÃO III 
DO MONITORAMENTO E DA AVALIAÇÃO 

Art.10. O Plano Plurianual 2018-2021 será monitorado e avaliado pelos 
Órgãos e Entidades da Administração Municipal sob a coordenação da 
Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão à qual compete definir diretrizes 
e orientações técnicas para sua execução. 

§1° O Monitoramento é atividade estruturada a partir da implementação de 
cada Programa, orientada para o alcance das metas prioritárias da Administração 
Pública Municipal. 

§ 2° Avaliação consiste na análise das Políticas Públicas e dos Programas e 
será consolidada pela Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão em 
Relatório Anual de Avaliação dos Programas do Plano Plurianual 2018-2021, 
fornecendo subsídios para eventuais ajustes em sua formulação e 
implementação. 

Art.11. Os Órgãos e Entidades responsáveis pelo gerenciamento dos 
Programas e suas iniciativas e metas manterão atualizadas as informações 
referentes à execução física e financeira dos mesmos. 

CAPÍTULO III 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art.12. O valor global consignado no PPA 2018-2021 é uma estimativa dos 
recursos orçamentários, estando, portanto, sujeito à capacidade orçamentária e 
financeira do Município, em cada período. 

Art. 13. Esta Lei entra em vigor em 1º de janeiro de 2018. 
Palácio Maximino Porpino, Gabinete do Prefeito, Castanhal, 06 de Fevereiro 

de 2018. 
PEDRO COELHO DA MOTA FILHO 

PREFEITO MUNICIPAL DE CASTANHAL 

 
 
 

PORTARIA Nº220/18, DE 05 DE FEVEREIRO DE 2018. 
O PREFEITO MUNICIPAL DE CASTANHAL, NO USO 
DA ATRIBUIÇÃO QUE LHE CONFERE O ARTIGO 
161 INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº 003/99, DE 04 
DE FEVEREIRO DE 1999; 

Considerando, o ofício de n°024/2018 da Secretaria Municipal de Agricultura 
e Desenvolvimento Agrário; 
RESOLVE: 

Art. 1º - Revogar a Portaria de n°016/18 de 08 de janeiro de 2018, que 
concede Gratificação de Tempo Integral a servidores lotados na Secretaria 
Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Agrário. 

Art. 2º - Esta Portaria entrar em vigor na data de sua publicação, revogadas 
as disposições em contrário. 

Art.3° - Publique-se, registre-se e cumpra-se. 
Palácio Maximino Porpino da Silva, 05 de fevereiro de 2018. 

Pedro Coelho da Mota Filho 

Prefeito Municipal 
REGISTRADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, na 

mesma data. 
Danielle Fonseca Silva 

Secretária de Administração, em Exercício 

PORTARIA Nº221/18, DE 05 DE FEVEREIRO DE 2018. 
O PREFEITO MUNICIPAL DE CASTANHAL, NO USO 
DA ATRIBUIÇÃO QUE LHE CONFERE O ARTIGO 
161 INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº 003/99, DE 04 
DE FEVEREIRO DE 1999; 

Considerando, o ofício de n°024/2018 da Secretaria Municipal de Agricultura 
e Desenvolvimento Agrário, datado de 31 de janeiro de 2018; 
RESOLVE: 

Art. 1º - Conceder, 50% (cinquenta por Cento) de Gratificação de Dedicação 
Exclusiva aos servidores abaixo relacionados, lotação Secretaria Municipal de 
Agricultura e Desenvolvimento Agrário. 

Nome Cargo 

Jonas Coelho de Sousa Monteiro Operador de Máquinas Leves 

Jorge Gomes Mesquita Operador de Máquinas Leves 

Leonardo Antônio Viana Barbosa Operador de Máquinas leves 

Odair José da Silva Moura Operador de Máquinas Leves 

Art. 2º - Esta Portaria entrar em vigor com efeito retroativo a 02 de janeiro de 
2018, revogadas as disposições em contrário. 

Art.3° - Publique-se, registre-se e cumpra-se. 
Palácio Maximino Porpino da Silva, 05 de fevereiro de 2018. 

Pedro Coelho da Mota Filho 

Prefeito Municipal 
REGISTRADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, na 

mesma data. 
Danielle Fonseca Silva 

Secretária de Administração, em Exercício 

PORTARIA Nº224/18, DE 05 DE FEVEREIRO DE 2018. 
O PREFEITO MUNICIPAL DE CASTANHAL, NO USO 
DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS; 

Considerando, Ofício n°062/2018/RH/SEMED/PMC, de 25 de janeiro de 
2018, constante do Processo n°2018/1/1268 de 31.01.18; 
RESOLVE: 

Art. 1º - Exonerar a servidora NILVANE MONTEIRO SAMPAIO, do cargo 
comissionado da Auxiliar de Coordenadoria de Ensino, com 50% (cinquenta por 
cento) de gratificação de Tempo Integral, lotação Secretaria Municipal de 
Educação, retornando ao cargo anterior de Professor Pedagogia. 

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor com efeito retroativo a 01 de fevereiro 
de 2018, revogadas as disposições em contrário. 

Art. 3º - Publique-se, registre-se e cumpra-se. 
Palácio Maximino Porpino da Silva, 05 de fevereiro de 2018. 

Pedro Coelho da Mota Filho 

Prefeito Municipal 
REGISTRADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, na 

mesma data. 
Danielle Fonseca Silva 

Secretária de Administração, em Exercício 

PORTARIA Nº225/18, DE 05 DE FEVEREIRO DE 2018. 
O PREFEITO MUNICIPAL DE CASTANHAL, NO USO 
DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS; 

Considerando, Ofício n°079/2018/RH/SEMED/PMC, de 29 de janeiro de 
2018, constante do Processo n°2018/1/1241 de 31.01.18; 
RESOLVE: 

Art. 1º - Exonerar o servidor JONAS BRASIL DIAS, do cargo comissionado de 
Vice-Diretor (EMEF Terezinha Nascimento – Distrito Castanhal/Terra Alta), com 
35% (trinta e cinco por cento) de gratificação de Direção de Unidade Escolar, 
lotação Secretaria Municipal de Educação.  

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor com efeito retroativo a 01 de fevereiro 
de 2018, revogadas as disposições em contrário. 

Art. 3º - Publique-se, registre-se e cumpra-se. 
Palácio Maximino Porpino da Silva, 05 de fevereiro 2018. 

Pedro Coelho da Mota Filho 

Prefeito Municipal 
REGISTRADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, na 

mesma data. 
Danielle Fonseca Silva 

Secretária de Administração, em Exercício 
 

PORTARIA Nº226/18, DE 05 DE FEVEREIRO DE 2018. 
O PREFEITO MUNICIPAL DE CASTANHAL, NO USO 
DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS; 

Considerando, Ofício n°077/2018/RH/SEMED/PMC, de 29 de janeiro de 
2018, constante do Processo n°2018/1/1243 de 31.01.18; 
RESOLVE: 

Art. 1º - Exonerar a servidora ELENILDA NASCIMENTO DE SOUZA, do 
cargo comissionado de Diretora Escolar (CEI Maria Ruth das Chagas Cravo), 
com 50% (cinquenta por cento) de Gratificação de Direção de Unidade Escolar, 
lotação Secretaria Municipal de Educação. 

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor com efeito retroativo a 01 de fevereiro 
de 2018, revogadas as disposições em contrário. 

Art. 3º - Publique-se, registre-se e cumpra-se. 
Palácio Maximino Porpino da Silva, 05 de fevereiro de 2018. 

Pedro Coelho da Mota Filho 

Prefeito Municipal 
REGISTRADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, na 

mesma data. 
Danielle Fonseca Silva 

Secretária de Administração, em Exercício 
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PORTARIA Nº227/18, DE 05 DE FEVEREIRO DE 2018. 
O PREFEITO MUNICIPAL DE CASTANHAL, NO USO 
DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS; 

Considerando, Ofício n°077/2018/RH/SEMED/PMC, de 29 de janeiro de 
2018, constante do Processo n°2018/1/1243 de 31.01.18; 
RESOLVE: 

Art. 1º - Exonerar a servidora MARLY DOS SANTOS MAGALHÃES, do cargo 
comissionado de Vice-Diretora (CEI Maria Ruth das Chagas Cravo), com 35% 
(trinta e cinco por cento) de Gratificação de Direção de Unidade Escolar, lotação 
Secretaria Municipal de Educação. 

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor com efeito retroativo a 01 de fevereiro 
de 2018, revogadas as disposições em contrário. 

Art. 3º - Publique-se, registre-se e cumpra-se. 
Palácio Maximino Porpino da Silva, 05 de fevereiro de 2018. 

Pedro Coelho da Mota Filho 

Prefeito Municipal 
REGISTRADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, na 

mesma data. 
Danielle Fonseca Silva 

Secretária de Administração, em Exercício 

PORTARIA Nº228/18, DE 05 DE FEVEREIRO DE 2018. 
O PREFEITO MUNICIPAL DE CASTANHAL, NO USO 
DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS; 

Considerando, Ofício n°071/2018/RH/SEMED/PMC, de 29 de janeiro de            
2018, constante do Processo n°2018/1/1250 de 31.01.18; 
RESOLVE: 

Art. 1º - Exonerar a servidora MARIA HELINA SOUZA DA SILVA, do cargo 
comissionado de Diretora Escolar (CEI Sara de Souza Araújo), com 50% 
(cinquenta por cento) de Gratificação de Direção de Unidade Escolar, lotação 
Secretaria Municipal de Educação, retornando ao cargo anterior de Professor de 
Educação Básico I. 

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor com efeito retroativo a 01 de fevereiro 
de 2018, revogadas as disposições em contrário. 

Art. 3º - Publique-se, registre-se e cumpra-se. 
Palácio Maximino Porpino da Silva, 05 de fevereiro de 2018. 

Pedro Coelho da Mota Filho 

Prefeito Municipal 
REGISTRADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, na 

mesma data. 
Danielle Fonseca Silva 

Secretária de Administração, em Exercício 

PORTARIA Nº229/18, DE 05 DE FEVEREIRO DE 2018. 
O PREFEITO MUNICIPAL DE CASTANHAL, NO USO 
DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS; 

Considerando, Ofício n°071/2018/RH/SEMED/PMC, de 29 de janeiro de 
2018, constante do Processo n°2018/1/1250 de 31.01.18; 
RESOLVE: 

Art. 1º - Designar a servidora MARIA HELINA SOUZA DA SILVA, CARGO 
Professora de Educação Básico I, para ocupar o cargo comissionado de Diretora 
Escolar (CEI Maria Ruth das Chagas Cravo), lotação Secretaria Municipal de 
Educação. 

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor com efeito retroativo a 01 de fevereiro 
de 2018, revogadas as disposições em contrário. 

Art. 3º - Publique-se, registre-se e cumpra-se. 
Palácio Maximino Porpino da Silva, 05 de fevereiro de 2018. 

Pedro Coelho da Mota Filho 

Prefeito Municipal 
REGISTRADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, na 

mesma data. 
Danielle Fonseca Silva 

Secretária de Administração, em Exercício 
 

PORTARIA Nº230/18, DE 05 DE FEVEREIRO DE 2018. 
O PREFEITO MUNICIPAL DE CASTANHAL, NO USO 
DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS; 

Considerando, Ofício n°071/2018/RH/SEMED/PMC, de 29 de janeiro de 
2018, constante do Processo n°2018/1/1250 de 31.01.18; 
RESOLVE: 

Art. 1º - Designar a servidora ELISANGELA DOS SANTOS RODRIGUES, cargo 
Professora Pedagogia – Zona Urbana, para ocupar o cargo comissionado de 

Diretora Escolar (CEI Sara de Souza Araújo), lotação Secretaria Municipal de 
Educação. 

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor com efeito retroativo a 01 de fevereiro 
de 2018, revogadas as disposições em contrário. 

Art. 3º - Publique-se, registre-se e cumpra-se. 
Palácio Maximino Porpino da Silva, 05 de fevereiro de 2018. 

Pedro Coelho da Mota Filho 

Prefeito Municipal 
REGISTRADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, na 

mesma data. 
Danielle Fonseca Silva 

Secretária de Administração, em Exercício 

PORTARIA Nº231/18, DE 05 DE FEVEREIRO DE 2018. 
O PREFEITO MUNICIPAL DE CASTANHAL, NO USO 
DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS; 

Considerando, Ofício n°062/2018/RH/SEMED/PMC, de 25 de janeiro de 
2018, constante do Processo n°2018/1/1268 de 31.01.18; 
RESOLVE: 

Art. 1º - Nomear a Senhora MARIA JOSÉ DA SILVA MAIA, para o cargo 
comissionado de Auxiliar da Coordenadoria de Ensino, com 50% (cinquenta por 
cento) de Gratificação de Tempo Integral, lotação Secretaria Municipal de 
Educação. 

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor com efeito retroativo a 01 de fevereiro 
de 2018, revogadas as disposições em contrário. 

Art. 3º - Publique-se, registre-se e cumpra-se. 
Palácio Maximino Porpino da Silva, 05 de fevereiro de 2018. 

Pedro Coelho da Mota Filho 

Prefeito Municipal 
REGISTRADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, na 

mesma data. 
Danielle Fonseca Silva 

Secretária de Administração, em Exercício 

PORTARIA Nº232/18, DE 05 DE FEVEREIRO DE 2018 
O PREFEITO MUNICIPAL DE CASTANHAL, NO USO 
DAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS; 

Considerando, o ofício n° n°028/18, da Secretaria Municipal de Obras, 
constante do Processo n°1245/1/2018, datado de 31 de janeiro de 2018, 
RESOLVE: 

Art. 1º - Conceder 50%(cinquenta por cento) de Gratificação de Tempo 
Integral ao servidor LUIZ GONZAGA TEÓFILO DE MELO, cargo Braçal, lotação 
Secretaria Municipal de Obras. 

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor, com efeito retroativo a 01 de fevereiro 
de 2018, revogadas as disposições em contrário. 

Art. 3º - Publique-se, registre-se e cumpra-se. 
Palácio Maximino Porpino da Silva, 05 de fevereiro de 2018. 

Pedro Coelho da Mota Filho 

Prefeito Municipal 
REGISTRADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, na 

mesma data. 
Danielle Fonseca Silva 

Secretária de Administração, em Exercício 

PORTARIA Nº 235/18, DE 06 DE FEVEREIRO DE 2018. 
O PREFEITO MUNICIPAL DE CASTANHAL, NO USO 
DA ATRIBUIÇÃO QUE LHE CONFERE O ARTIGO 
114 DA LEI MUNICIPAL Nº003/99, DE 04 DE 
FEVEREIRO DE 1999, RESOLVE: 

Art. 1º - Conceder, Licença Especial (Prêmio) de 06 (seis) meses a servidora 
ELIANA ARAÚJO TERAN, cargo Professor Língua Portuguesa, conforme 
documentação comprobatória constante no requerimento da interessada arrolada 
ao Processo Nº2018/2/1310; Análise da Coordenadoria de Recursos Humanos e 
Parecer Normativo nº 009/2017, de 06/03/2017, no  período de 05 de fevereiro de 
2018 a 03 de agosto de 2018, retorno dia 04 de agosto de 2018,  lotação 
Secretaria Municipal de Educação. 

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor, com efeito retroativo a 05 de fevereiro 
de 2018, revogadas as disposições em contrário. 

Art. 3º - Publique-se, registre-se e cumpra-se. 
Palácio Maximino Porpino da Silva, 06 de fevereiro de 2018. 

Pedro Coelho da Mota Filho 

Prefeito Municipal 
REGISTRADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, na 

mesma data. 
Danielle Fonseca Silva 
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Secretária de Administração, em exercício 

PORTARIA Nº237/18, DE 06 DE FEVEREIRO DE 2018. 
O PREFEITO MUNICIPAL DE CASTANHAL, NO USO 
DE SUAS  ATRIBUIÇÕES, 

Considerando, o Ofício nº075/2018/RH/SEMED/PMC, de 30 de janeiro de 
2018, constante do Processo nº2018/1/1239;  

Resolve: 
Art. 1º - Exonerar, a servidora CARMEN SÍLVIA ARAÚJO SAMPAIO, do cargo 

comissionado de Diretora Escolar (Escola Izabel Maria da Conceição),  lotação 
Secretaria Municipal de Educação. 

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor, com efeito retroativo a 01 de fevereiro 
de 2018, revogadas as disposições em contrário. 

Art. 3º - Publique-se, registre-se e cumpra-se. 
Palácio Maximino Porpino da Silva, 06 de fevereiro de 2018. 

Pedro Coelho da Mota Filho 

Prefeito Municipal 
REGISTRADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, na 

mesma data. 
Danielle Fonseca Silva 

Secretária de Administração, em exercício 

PORTARIA Nº238/18, DE 06 DE FEVEREIRO DE 2018. 
O PREFEITO MUNICIPAL DE CASTANHAL, NO USO 
DE SUAS  ATRIBUIÇÕES, 

Considerando, o Ofício nº083/2018/RH/SEMED/PMC, de 30 de janeiro de 
2018, constante do Processo nº2018/1/1252;  
Resolve: 

Art. 1º - Exonerar, a servidora MIRIAM LIMA DO NASCIMENTO, do cargo 
comissionado de Professora Responsável do CEI Cléu Maxson, com 20% (vinte) 
por cento de gratificação de Professora Responsável, lotação Secretaria 
Municipal de Educação. 

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor, com efeito retroativo a 01 de fevereiro 
de 2018, revogadas as disposições em contrário. 

Art. 3º - Publique-se, registre-se e cumpra-se. 
Palácio Maximino Porpino da Silva, 06 de fevereiro de 2018. 

Pedro Coelho da Mota Filho 

Prefeito Municipal 
REGISTRADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, na 

mesma data. 
Danielle Fonseca Silva 

Secretária de Administração, em exercício 

PORTARIA Nº239/18, DE 06 DE FEVEREIRO DE 2018. 
O PREFEITO MUNICIPAL DE CASTANHAL, NO USO 
DE SUAS  ATRIBUIÇÕES, 

Considerando, o Ofício nº078/2018/RH/SEMED/PMC, de 29 de janeiro de 
2018, constante do Processo nº2018/1/1242;  

Resolve: 
Art. 1º - Exonerar, a servidora MÁRCIA JOELMA MACHADO, do cargo 

comissionado de Professora Responsável (CEI Caminho de Criança), com 20% 
(vinte) por cento de gratificação de Professora Responsável, lotação Secretaria 
Municipal de Educação, retornando a seu cargo de Professor de Educação 
Básico I. 

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor, com efeito retroativo a 01 de fevereiro 
de 2018, revogadas as disposições em contrário. 

Art. 3º - Publique-se, registre-se e cumpra-se. 
Palácio Maximino Porpino da Silva, 06 de fevereiro de 2018. 

Pedro Coelho da Mota Filho 

Prefeito Municipal 
REGISTRADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, na 

mesma data. 
Danielle Fonseca Silva 

Secretária de Administração, em exercício 

PORTARIA Nº 240/18, DE 06 DE FEVEREIRO DE 2018. 
O PREFEITO MUNICIPAL DE CASTANHAL, NO USO 
DE SUAS  ATRIBUIÇÕES, 

Considerando, o Ofício nº076/2018/RH/SEMED/PMC, de 29 de janeiro de 
2018, constante do Processo nº2018/1/1244;  

Resolve: 
Art. 1º - Exonerar, a servidora OLINDA MARIA GALVÃO DOS SANTOS, do cargo 

comissionado de Professora Responsável (CEI Cristo Redentor), com 20% 
(vinte) por cento de gratificação de Professora Responsável, lotação Secretaria 

Municipal de Educação, retornando a seu cargo de Professor de Educação 
Básico I. 

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor, com efeito retroativo a 01 de fevereiro 
de 2018, revogadas as disposições em contrário. 

Art. 3º - Publique-se, registre-se e cumpra-se. 
Palácio Maximino Porpino da Silva, 06 de fevereiro de 2018. 

Pedro Coelho da Mota Filho 

Prefeito Municipal 
REGISTRADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, na 

mesma data. 
Danielle Fonseca Silva 

Secretária de Administração, em exercício 

PORTARIA Nº 241/18, DE 06 DE FEVEREIRO DE 2018. 
O PREFEITO MUNICIPAL DE CASTANHAL, NO USO 
DA ATRIBUIÇÃO QUE LHE CONFERE OS ARTIGOS 
2°  E 33 ALÍNEA DE “D” DA LEI MUNICIPAL 
N°026/12, DE 10 DE MAIO DE 2012; 

Considerando, o recebimento do Ofício nº 068/2018/RH/SEMED/PMC, de 29 
de janeiro de 2018; 

Resolve: 
Art. 1º - Nomear, o senhor ADALBERTO DE MORAES FILHO, para exercer o 

cargo comissionado de Diretor da Escola Izabel Maria da Conceição, lotação 
Secretaria Municipal de Educação. 

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor, com efeito retroativo a 01 de fevereiro 
de 2018, revogadas as disposições em contrário. 

Art. 3º - Publique-se, registre-se e cumpra-se. 
Palácio Maximino Porpino da Silva, 06 de fevereiro de 2018. 

Pedro Coelho da Mota Filho 

Prefeito Municipal 
REGISTRADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, na 

mesma data. 
Danielle Fonseca Silva 

Secretária de Administração, em exercício 

PORTARIA Nº 242/18, DE 06 DE FEVEREIRO DE 2018. 
O PREFEITO MUNICIPAL DE CASTANHAL, NO USO 
DA ATRIBUIÇÃO QUE LHE CONFERE OS ARTIGOS 
2°  E 33 ALÍNEA DE “D” DA LEI MUNICIPAL 
N°026/12, DE 10 DE MAIO DE 2012; 

Considerando, o recebimento do Ofício nº 073/2018/RH/SEMED/PMC, de 29 
de janeiro de 2018; 

Resolve: 
Art. 1º - Designar, a senhora MICHELLE CHRISTINA NERI CORREA, cargo 

Especialista em Educação, para exercer o cargo comissionado de Diretora do 
CEI Cléu Maxson, lotação Secretaria Municipal de Educação. 

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor, com efeito retroativo a 01 de fevereiro 
de 2018, revogadas as disposições em contrário. 

Art. 3º - Publique-se, registre-se e cumpra-se. 
Palácio Maximino Porpino da Silva, 06 de fevereiro de 2018. 

Pedro Coelho da Mota Filho 

Prefeito Municipal 
REGISTRADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, na 

mesma data. 
Danielle Fonseca Silva 

Secretária de Administração, em exercício 

PORTARIA Nº 243/18, DE 06 DE FEVEREIRO DE 2018. 
O PREFEITO MUNICIPAL DE CASTANHAL, NO USO 
DA ATRIBUIÇÃO QUE LHE CONFERE O ARTIGO 
124 INCISO II DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO,  

Considerando, o recebimento do Ofício nº 072/2018/RH/SEMED/PMC, de 29 
de janeiro de 2018; 

Resolve: 
Art. 1º - Designar, a senhora HELIANE WANDERLEY DA SILVA MELO,  cargo 

Professor de Educação Básica I, para exercer o cargo comissionado de 
Professora Responsável (CEI Caminho de Criança), com 20% (vinte por cento) 
de gratificação de Professora Responsável, lotação Secretaria Municipal de 
Educação. 

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor, com efeito retroativo a 01 de fevereiro 
de 2018, revogadas as disposições em contrário. 

Art. 3º - Publique-se, registre-se e cumpra-se. 
Palácio Maximino Porpino da Silva, 06 de fevereiro de 2018. 

Pedro Coelho da Mota Filho 

Prefeito Municipal 



Castanhal-PA, 06 de fevereiro de 2018.             Diário Oficial                     Ano XXIV                   Edição nº 642 

12 
 

REGISTRADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, na 
mesma data. 

Danielle Fonseca Silva 

Secretária de Administração, em exercício 

PORTARIA Nº244/18, DE 06 DE FEVEREIRO DE 2018. 
O PREFEITO MUNICIPAL DE CASTANHAL, NO USO 
DA ATRIBUIÇÃO QUE LHE CONFERE O ARTIGO 
124 INCISO II DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO,  

Considerando, o recebimento do Ofício nº 069/2018/RH/SEMED/PMC, de 29 
de janeiro de 2018; 

Resolve: 
Art. 1º - Nomear, a senhora Raquel Rocha Lima,  para exercer o cargo 

comissionado de Professora Responsável (CEI Cristo Redentor), com 20% (vinte 
por cento) de gratificação de Professora Responsável, lotação Secretaria 
Municipal de Educação. 

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor, com efeito retroativo a 01 de fevereiro 
de 2018, revogadas as disposições em contrário. 

Art. 3º - Publique-se, registre-se e cumpra-se. 
Palácio Maximino Porpino da Silva, 06 de fevereiro de 2018. 

Pedro Coelho da Mota Filho 

Prefeito Municipal 
REGISTRADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, na 

mesma data. 
Danielle Fonseca Silva 

Secretária de Administração, em exercício 

PORTARIA Nº 245/18, DE 06 DE FEVEREIRO DE 2018. 
O PREFEITO MUNICIPAL DE CASTANHAL, NO USO 
DA ATRIBUIÇÃO QUE LHE CONFERE O ARTIGO 
161 INCISO II DA LEI Nº 003/99, DE 04 DE 
FEVEREIRO DE 1999, 

Considerando, o recebimento do Ofício. nº082/2018/RH/SEMED/PMC, de 30 
de janeiro de 2018; 

Resolve: 
Art. 1º - Conceder, 50% (Cinquenta Por Cento), de Gratificação de Tempo 

Integral, aos servidores abaixo relacionados, lotação Secretaria Municipal de 
Educação. 

Nº NOME CARGO 

01 Airton Marcelo das Neves Silva Motorista 

02 Albano José Ribeiro Parente Motorista 

03 André Luiz Lobato Paixão Agente Administrativo-ZU 

04 Carlos Rubens Cavalcante Motorista 

05 Celso Maia Borges Motorista 

06 Cleide Ana Rocha de Brito Agente Administrativo 

07 Cyranto Lizanni Nascimento Souza Motorista 

08 Fabiano Bailosa de Lima Motorista 

09 Francisco Carlos da Silva Gomes Motorista 

10 Hermes Kleyton Lima de Vasconcelos Motorista 

11 Iuri Douglas Pinto Andrade Motorista 

12 Jefferson Max Lacerda da Silva Motorista 

13 Joel de Andrade Avila Motorista 

14 José Pessoa da Costa Motorista 

15 José Ribamar Pacheco da Silva Motorista 

16 José Sabino Faro Barros Júnior Motorista 

17 Kledson Santos Rocha Agente Administrativo 

18 Leonardo Campos Lacerda Motorista 

19 Luiz Guilherme Pereira dos Santos Motorista 

20 Luiz Olberes Flor da Silva Motorista 

21 Manoel Eustáquio da Luz Júnior Motorista 

22 Nilton Quaresma Ribeiro Motorista 

23 Renam Pereira Cerqueira Motorista 

24 Renato Henrique Lima da Silva Motorista 

25 Romildo Meireles dos Santos Motorista 

26 Simone Lopes da Gama Alves Motorista 

27 Tarcisio Renato Gomes da Silva Agente Administrativo-ZR 

28 Tony Cruz do Rego Motorista 

29 Vandson Mota Alencar Motorista 

30 Wilson de Souza Botelho Motorista 

31 Zoeno do Socorro Ferreira Alves Motorista 

32 Luiza Helena de Freitas9 Alves Auxiliar de Administração 

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor, com efeito retroativo a 02 de janeiro de 
2018, revogadas as disposições em contrário. 

Art. 3º - Publique-se, registre-se e cumpra-se. 
Palácio Maximino Porpino da Silva, 06 de fevereiro de 2018. 

Pedro Coelho da Mota Filho 

Prefeito Municipal 
REGISTRADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, na 

mesma data. 
Danielle Fonseca Silva 

Secretária de Administração, em exercício 

PORTARIA Nº246/18, DE 06 DE FEVEREIRO DE 2018. 
O PREFEITO MUNICIPAL DE CASTANHAL, NO USO 
DA ATRIBUIÇÃO QUE LHE CONFERE O ARTIGO 
111 DA LEI MUNICIPAL Nº 003/99, DE 04 DE 
FEVEREIRO DE 1999, RESOLVE:  

 Art. 1º - Conceder, Licença Sem Vencimento ao servidor Jonathan Shelldo 
Lima Moura, cargo Servente-Zona Rural, lotação Secretaria Municipal de 
Educação (Escola Luiza do N. Viana), conforme documentação comprobatória 
constante no Processo Nº2018/1/285, Parecer Normativo nº 005/17, de 02.03.17 
e, análise da Coordenadoria de Recursos Humanos, pelo período de 02 (dois) 
anos, com início em 05 de fevereiro de 2018 e término em 04 de fevereiro de 
2020, com retorno dia 05 de fevereiro de 2020. 

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor com efeito retroativo a 05 de fevereiro 
de 2018, revogadas as disposições em contrário.  

Art. 3º - Publique-se, registre-se e cumpra-se. 
Palácio Maximino Porpino da Silva, 06 de fevereiro de 2018. 

Pedro Coelho da Mota Filho 

Prefeito Municipal 
REGISTRADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, na 

mesma data. 
Danielle Fonseca Silva 

Secretária de Administração, em exercício 

PORTARIA N°250/18, DE 06 DE FEVEREIRO DE 2018. 
O PREFEITO MUNICIPAL DE CASTANHAL, NO USO 
DA ATRIBUIÇÃO QUE LHE CONFERE O ARTIGO 
114 DA LEI MUNICIPAL Nº 003/99, DE 04 DE 
FEVEREIRO DE 1999; 

RESOLVE: 
Art. 1º - Conceder, Licença Especial (Prêmio) de 30 (trinta) dias ao servidor 

MARCOS DO NASCIMENTO BARBOSA, cargo Agente de Trânsito e 
Transportes, conforme documentação comprobatória constante no requerimento 
do interessado arrolada ao Processo nº 2018/1/1201, análise da Coordenadoria 
de Recursos Humanos e Parecer Jurídico Normativo n°009 de 06/03/2017, no 
período de 07 de fevereiro de 2018 a 08 de março de 2018 e, retorno dia 09 de 
março de 2018, lotação Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes. 

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor a partir de 07 de fevereiro de 2018, 
revogadas as disposições em contrário. 

Art. 3º - Publique-se, registre-se e cumpra-se. 
Palácio Maximino Porpino da Silva, 06 de fevereiro de 2018. 

Pedro Coelho da Mota Filho 

Prefeito Municipal 
REGISTRADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, na 

mesma data. 
Danielle Fonseca Silva 

Secretária de Administração, em Exercício 

 

 

DECRETO Nº006/18, DE 02 DE FEVEREIRO DE 2018. 
O PREFEITO MUNICIPAL DE CASTANHAL, NO USO 
DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, 

DECRETA:  
Art. 1°. – Com base na Lei Municipal Nº 010/2017, de 12 de junho de 2017, 

nomeia para compor o Conselho Municipal de Políticas sobre Drogas do 
município de Castanhal, para o biênio 2018/2020, os seguintes membros e seus 
respectivos suplentes: 
REPRESENTANTES DAS ENTIDADES GOVERNAMENTAIS: 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 

Titular: José Ferreira Maia 
Suplente: Maria Cristina Pinheiro Elleres 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 
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Titular: Auzy Cleyce Costa 
Suplente: Michele Fontes de Lima   

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 
Titular: Frederico Facioli De Paiva 
Suplente: Jorlene Barros Caldas  

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO. 
Titular:   Maria de Fatima Mota Salles  
Suplente:  Sheile de Pontes Araújo  

FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASTANHAL. 
Titular:  Maria Mirley Farias dos Santos  
Suplente:  Maria Elane Gadelha Costa. 

GUARDA MUNICIPAL. 
Titular:  David Pinto Sales  
Suplente: Armando José Gomes e Silva 

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 
Titular: Adriana Luna Cardoso   
Suplente: Suzane Larissa Silva Ferreira 

PODER LEGISLATIVO  
Titular: Antônio Idalmir Rodrigues de Oliveira    
Suplente: Maria de Jesus Oliveira Moreira 

REPRESENTANTES DAS ENTIDADES NÃO GOVERNAMENTAIS: 
ASSOCIAÇÃO PAPA JOÃO XXIII NO BRASIL “COMUNIDADES TERAPÊUTICAS- A 

RESSURREIÇÃO E STA. TRINDADE”    
Titular: Massimo Boni 
Suplente: Maria Eliana Soares  

CARITAS DIOCESANAS DE CASTANHAL 
Titular: Edmar José da Nascimento 
Suplente: Marineia Gomes de Araújo Boni   

ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO BAIRRO DA BETÂNIA  
Titular: Antônia Elinalva da Silva Barros 
Suplente: Adriano dos Anjos Pinto 

ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO BAIRRO DO MILAGRE – ACOBAM 
Titular: Adalgiza Luzia da Silva Costa  
Suplente: Lourival da Silva Ferreira 

COMISSÃO DE ARTICULAÇÃO INTERMUNICIPAL- CAI. 
Titular: Ana Claudia de Almeida 
Suplente: Jucivaldo de Souza Ferreira 

ASSOCIAÇÃO FAZENDA EMBRIÃO. 
Titular: Nelcy Maranhão Campos  
Suplente: Francisco Luís Gutierrez  

CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA -  10º REGIÃO. 
Titular:  Rafaele Habibs. Souza 
Suplente: Robenilson Moura Barreto  

DIOCESE DE CASTANHAL – PAROQUIA DE CRISTO REI. 
Titular: Maria Rosana da Silva Araújo.   
Suplente: Welma Azevedo da Silva  
Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas 

as disposições em contrário. 
Art. 3º -  Publique-se, registre-se e cumpra-se. 
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CASTANHAL, aos 02 dias do 

mês de fevereiro de 2018. 
Pedro Coelho da Mota Filho 

Prefeito Municipal de Castanhal 

 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPRIMENTO E LICITAÇÃO 

PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE: 036/2017 
CONTRATO: 016/2018 

TERMO DE RETIFICAÇÃO DE CONTRATO 
Pelo presente Termo, fica RETIFICADO o Contrato nº 016/2018, celebrado entre 
a PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL e a empresa R. M. M DE 
CARVALHO TRANSPORTE – ME, para credenciamento de empresas 
especializadas na prestação de veículos de passeio, utilitários, coletivos e 
máquinas pesadas, com a finalidade de atender as demandas das diversas 
secretarias deste município.  
Onde se lê: DO OBJETO: CLÁUSULA TERCEIRA: O objeto do presente 
contrato vinculado ao Edital de Credenciamento nº 002/2017 é a prestação do 
serviço de locação de veículo (s) com condutor para atender as necessidades da 
Prefeitura Municipal de Castanhal, pelo período de 12 (doze) meses a contar da 
data de sua assinatura, no período de 03/01/2018 à 31/12/2018, conforme 
planilha abaixo: 

Item Descritivo 

Quant
. 

Veícul
os 

Quant. 
Meses 
trabalh
ados 

P. Unit. P. Total 

11 

Locação de veículo tipo CAMINHÃO 
COMPACTADOR DE LIXO – TOCO, à 

diesel, em perfeito estado de 
funcionamento. Modelo FORD/CARGO 

1519 B, placa OFJ 2564, ano 2012/2013. 

01 12 
R$ 

8.000,00 
R$ 

96.000,00 

11 

Locação de veículo tipo CAMINHÃO 
COMPACTADOR DE LIXO – TOCO, à 

diesel, em perfeito estado de 
funcionamento. Modelo FORD/CARGO 

1519 B, placa OTD 2975, ano 2013/2013. 

01 12 
R$ 

8.000,00 
R$ 

96.000,00 

11 

Locação de veículo tipo CAMINHÃO 
COMPACTADOR DE LIXO – TOCO, à 

diesel, em perfeito estado de 
funcionamento. Modelo FORD/CARGO 

1722 E, placa NSS 4176, ano 2010/2010. 

01 12 
R$ 

8.000,00 
R$ 

96.000,00 

 

 Total global R$ 288.000,00 

PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
CLAÚSULA QUARTA: O preço mensal do serviço é R$ 24.000,00 (Vinte e quatro 
mil reais) perfazendo um total de R$ 288.000,00 (duzentos e oitenta e oito 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. 
Leia-se: DO OBJETO: CLÁUSULA TERCEIRA: O objeto do presente contrato 
vinculado ao Edital de Credenciamento nº 002/2017 é a prestação do serviço de 
locação de veículo (s) com condutor para atender as necessidades da Prefeitura 
Municipal de Castanhal, pelo período de 12 (doze) meses a contar da data de 
sua assinatura, no período de 03/01/2018 à 31/12/2018, conforme planilha 
abaixo: 

Item Descritivo 

Quant
. 

Veícul
os 

Quant. 
Meses 
trabalh
ados 

P. Unit. P. Total 

11 

Locação de veículo tipo CAMINHÃO 
COMPACTADOR DE LIXO – TOCO, à 
diesel, em perfeito estado de 
funcionamento. Modelo FORD/CARGO 
1519 B, placa OFJ 2564, ano 2012/2013. 

01 12 
R$ 

8.000,00 
R$ 

96.000,00 

11 

Locação de veículo tipo CAMINHÃO 
COMPACTADOR DE LIXO – TOCO, à 
diesel, em perfeito estado de 
funcionamento. Modelo FORD/CARGO 
1519 B, placa OTD 2975, ano 2013/2013. 

01 12 
R$ 

8.000,00 
R$ 

96.000,00 

11 

Locação de veículo tipo CAMINHÃO 
COMPACTADOR DE LIXO – TOCO, à 
diesel, em perfeito estado de 
funcionamento. Modelo FORD/CARGO 
1722 E, placa NSS 4176, ano 2010/2010. 

01 12 
R$ 

8.000,00 
R$ 

96.000,00 

11 

Locação de veículo tipo CAMINHÃO 
COMPACTADOR DE LIXO – TOCO, à 
diesel, em perfeito estado de 
funcionamento. Modelo FORD/CARGO 
1415, placa BXH 3694, ano 1994/1995. 

01 12 
R$ 

8.000,00 
R$ 

96.000,00 

 

 Total global R$ 384.000,00 

PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
CLAÚSULA QUARTA: O preço mensal do serviço é R$ 32.000,00 (Trinta e dois 
mil reais) perfazendo um total de R$ 384.000,00 (trezentos e oitenta e quatro 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. 
Onde se lê: A. DE F. DA ROCHA MOREIRA-ME 
Adair de Fátima da Rocha Moreira 
Contratado 
Leia-se: R. M. M. DE CARVALHO TRANSPORTE - ME 
Raimundo Madson Melo de Carvalho 
Contratado 
Ficando inalteradas as demais cláusulas do Contrato. 
PEDRO COELHO DA MOTA FILHO 
Prefeito Municipal 


