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PORTARIAS 

 
ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETÁ 
PORTARIA MUNICIPAL NO 088/2023 - RH. 

Cametá, 21 de março de 2023 
O Sr. ÊNIO DE CARVALHO Prefeito Municipal de Cametá em Exercício, 
no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas por lei. 
Considerando a necessidade de deslocamento do (a) senhor (a) VICTOR 
CORREA CASSIANO ocupante do cargo de PREFEITO MUNICIPAL, 
lotado(a) no Gabinete do Prefeito, até a cidade de Foz do Iguaçu — 
Paraná/PR, para participar do 180 Congresso Brasileiro de Pregoeiros. 
RESOLVE: 
Alt. 1 0. Conceder-lhe 04 (duas) diárias, para viajar a cidade de Foz do 
Iguaçu — Paraná/PR, a interesse da Prefeitura Municipal de Cametá, nos 
dias 28, 29, 30 e 31 de março de 2023. 
Art. 20. Fica autorizada a Secretaria de Finanças, via Tesouraria, a 
efetivar o pagamento do que trata o Art. 1 0 0 valor de 04 (quarto) diárias 
que corresponde ao valor total de RS 3.092,00 (Três Mil e Noventa e Dois 
Reais), a título de manutenção e pousada, conforme Art. S 1 0 tabela II, 
valor de diárias de custo para viagens, previsto na Lei Municipal 228/2013 
de 25 abril de 2013. 
Art. 30. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogandose as disposições em contrário. 

Registre-se, publique-se, dê ciência e cumpra-se. 
ÊNIO DE CARVALHO 

Prefeito Municipal de Cametá em Exercício 
Registrada e publicada na data supra 
Nos termos da Lei Orgânica Municipal 
      Odilon do Socorro Coelho Barra 
Secretário Municipal de Administração 
         Decreto municipal no 001/2021. 

__________________________ 
 

ESTADO DO PARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETÁ 

PORTARIA MUNICIPAL NO 089/2023 - RH. 
Cametá, 21 de março de 2023 

O Sr. ÊNIO DE CARVALHO Prefeito Municipal de Cametá em Exercício, 
no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas por lei. 
Considerando a necessidade de deslocamento do (a) senhor (a) JESSE 
CHAVES BARRA ocupante do cargo de SECRETÁRIO EXECUTIVO DO 
GABINETE DO PREFEITO, lotado(a) no Gabinete do Prefeito, até a 
cidade de Foz do Iguaçu — Paraná/PR, para participar do 180 Congresso 
Brasileiro de Pregoeiros. 
RESOLVE: 
Art. 1 0. Conceder-lhe 04 (duas) diárias, para viajar a cidade de Foz do 

Iguaçu — Paraná/PR, a interesse da Prefeitura Municipal de Cametá, nos 

dias 28, 29, 30 e 31 de março de 2023. 

Art. 20. Fica autorizada a Secretaria de Finanças, via Tesouraria, a efetivar  

 
o pagamento do que trata o Art. 1 0 0 valor de 04 (quarto) diárias que 
corresponde ao valor total de RS 2.472,00 (Dois Mil Quatrocentos e 
Setenta e Dois Reais), a título de manutenção e pousada, conforme Art. 20 

categoria A, tabela II, valor de diárias de custo para viagens, previsto na 
Lei Municipal no 228/2013 de 25 abril de 2013. 
Art. 30. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogandose as disposições em contrário. 

Registre-se, publique-se, dê ciência e cumpra-se. 
ÊNIO DE CARVALHO 

Prefeito Municipal de Cametá em Exercício 
Registrada e publicada na data supra 
Nos termos da Lei Orgânica Municipal 
      Odilon do Socorro Coelho Barra 
Secretário Municipal de Administração 
         Decreto municipal no 001/2021. 

___________________________ 
 

ESTADO DO PARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETÁ 

PORTARIA MUNICIPAL NO 090/2023 - RH. 
Cametá, 21 de março de 2023 

O Sr. ÊNIO DE CARVALHO Prefeito Municipal de Cametá em Exercício, 
no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas por lei. 
Considerando a necessidade de deslocamento do (a) senhor (a) 
ADENILTON BATISTA VEIGA ocupante do cargo de ASSESSOR 
ESPECIAL, lotado(a) no(a) Gabinete do Prefeito, até a cidade de Foz do 
Iguaçu — Paraná/PR, para participar do 180 Congresso Brasileiro de 
Pregoeiros. 
RESOLVE: 
Art. 1 0. Conceder-lhe 04 (duas) diárias, para viajar a cidade de Foz do 
Iguaçu — Paraná/PR, a interesse da Prefeitura Municipal de Cametá, nos 
dias 28, 29, 30 e 31 de março de 2023. 
Art. 20. Fica autorizada a Secretaria de Finanças, via Tesouraria, a efetivar 
o pagamento do que trata o Art. 1 0 0 valor de 04 (quarto) diárias que 
corresponde ao valor total de RS 1.976,00 (Um Mil Novecentos e Setenta 
e Seis Reais), a título de manutenção e pousada, conforme Art. 20 categoria 
B, tabela II, valor de diárias de custo para viagens, previsto na Lei Municipal 
no 228/2013 de 25 abril de 2013. 
Art. 30. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogando-se as disposições em contrário. 

Registre-se, publique-se, dê ciência e cumpra-se. 
ÊNIO DE CARVALHO 

Prefeito Municipal de Cametá em Exercício 
Registrada e publicada na data supra 
Nos termos da Lei Orgânica Municipal 
      Odilon do Socorro Coelho Barra 
Secretário Municipal de Administração 
         Decreto municipal no 001/2021. 

_______________________ 
 

ESTADO DO PARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETÁ 

PORTARIA MUNICIPAL N O 091/2023 - RH. 
Cametá, 21 de março de 2023 

ATOS DO EXECUTIVO 

LICITAÇÕES / AVISOS / ATAS / HOMOLOGAÇOES  / EXTRATOS  E CONTRATOS 

ANO MMXXIII– Cametá/PA – SEGUNDA-feira 27 de Março de 2023.                                   EDIÇÃO: 41ª. 

GABINETE DO PREFEITO 
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O Sr. ÊNIO DE CARVALHO Prefeito Municipal de Cametá em Exercício,  
no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas por lei. 
Considerando a necessidade de deslocamento do (a) senhor (a) JOSE 
ALVES XAVIER NETO ocupante do cargo de CONTROLADOR 
MUNICIPAL, lotado(a) no(a) Controladoria Geral do Município, até a 
cidade de Foz do Iguaçu — Paraná/PR, para participar do 180 Congresso 
Brasileiro de Pregoeiros. 
RESOLVE: 
Art. 1 0. Conceder-lhe 04 (duas) diárias, para viajar a cidade de Foz do 
Iguaçu — Paraná/PR, a interesse da Prefeitura Municipal de Cametá, nos 
dias 28, 29, 30 e 31 de março de 2023. 
Art. 20. Fica autorizada a Secretaria de Finanças, via Tesouraria, a efetivar 
o pagamento do que trata o Art. 1 0 0 valor de 04 (quarto) diárias que 
corresponde ao valor total de RS 1.976,00 (Um Mil Novecentos e Setenta 
e Seis Reais), a título de manutenção e pousada, conforme Art. 20 

categoria B, tabela II, valor de diárias de custo para viagens, previsto na 
Lei Municipal no 228/2013 de 25 abril de 2013. 
Art. 30. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogando- se as disposições em contrário. 

Registre-se, publique-se, dê ciência e cumpra-se. 
ÊNIO DE CARVALHO 

Prefeito Municipal de Cametá em Exercício 
Registrada e publicada na data supra 
Nos termos da Lei Orgânica Municipal 
      Odilon do Socorro Coelho Barra 
Secretário Municipal de Administração 
         Decreto municipal no 001/2021. 

___________________________ 
 

ESTADO DO PARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETÁ 

PORTARIA MUNICIPAL NO 092/2023 - RH. 
Cametá, 21 de março de 2023 

O Sr. ÉNIO DE CARVALHO Prefeito Municipal de Cametá em Exercício, 
no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas por lei. 
Considerando a necessidade de deslocamento do (a) senhor (a) MOISES 
AFONSO WANZELER ocupante do cargo de ASSESSOR ESPECIAL, 
lotado(a) no(a) Gabinete do Prefeito, até a cidade de Foz do Iguaçu — 
Paraná/PR, para participar do 180 Congresso Brasileiro de Pregoeiros. 
RESOLVE: 
Art. 1 0. Conceder-lhe 04 (duas) diárias, para viajar a cidade de Foz do 
Iguaçu — Paraná/PR, a interesse da Prefeitura Municipal de Cametá, nos 
dias 28, 29, 30 e 31 de março de 2023. 
Art. 20. Fica autorizada a Secretaria de Finanças, via Tesouraria, a 
efetivar o pagamento do que trata o Art. 1 0 0 valor de 04 (quarto) diárias 
que corresponde ao valor total de RS 1.976,00 (Um Mil Novecentos e 
Setenta e Seis Reais), a título de manutenção e pousada, conforme Art. 
20 categoria B, tabela II, valor de diárias de custo para viagens, previsto 
na Lei Municipal no 228/2013 de 25 abril de 2013. 
Art. 30. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogando-se as disposições em contrário. 

Registre-se, publique-se, dê ciência e cumpra-se. 
ÊNIO DE CARVALHO 

Prefeito Municipal de Cametá em Exercício 
Registrada e publicada na data supra 
Nos termos da Lei Orgânica Municipal 
      Odilon do Socorro Coelho Barra 
Secretário Municipal de Administração 
         Decreto municipal no 001/2021. 

__________________________ 
 

ESTADO DO PARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETÁ 

 
PORTARIA MUNICIPAL N O 093/2023 - RH. 

Cametá, 21 de março de 2023 
O Sr. ÉNIO DE CARVALHO Prefeito Municipal de Cametá em Exercício, 
no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas por lei. 
Considerando a necessidade de deslocamento do (a) senhor (a) 

MAURICIO LIMA BUENO ocupante do cargo de PROCURADOR 

JURÍDICO, lotado(a) no(a) Procuradoria Municipal de Cametá, até a cidade 

de Foz do Iguaçu — Paraná/PR, para participar do 180 Congresso Brasileiro 

de Pregoeiros. 

RESOLVE: 
Art. 1 0. Conceder-lhe 04 (duas) diárias, para viajar a cidade de Foz do 
Iguaçu— Paraná/PR, a interesse da Prefeitura Municipal de Cametá, nos 
dias 28, 29, 30 e 31 de março de 2023. 

Art. 20. Fica autorizada a Secretaria de Finanças, via Tesouraria, a efetivar 
o pagamento do que trata o Art. 1 0 0 valor de 04 (quarto) diárias que 
corresponde ao valor total de RS 2.472,00 (Dois Mil Quatrocentos e Setenta 
e Dois Reais), a título de manutenção e pousada, conforme Art. 20 categoria 
A, tabela II, valor de diárias de custo para viagens, previsto na Lei Municipal 
no 228/2013 de 25 abril de 2013. 
Art. 30. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, 

revogando-se as disposições em contrário. 

Registre-se, publique-se, dê ciência e cumpra-se. 
ÊNIO DE CARVALHO 

Prefeito Municipal de Cametá em Exercício 
Registrada e publicada na data supra 
Nos termos da Lei Orgânica Municipal 
      Odilon do Socorro Coelho Barra 
Secretário Municipal de Administração 
         Decreto municipal no 001/2021. 

____________________________ 
 

ESTADO DO PARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETÁ 

PORTARIA MUNICIPAL NO 094/2023 - RH. 
Cametá, 21 de março de 2023 

O Sr. ÊNIO DE CARVALHO Prefeito Municipal de Cametá em Exercício, 
no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas por lei. 
Considerando a necessidade de deslocamento do (a) senhor (a) JOSE DO 
SOCORRO COELHO BARRA ocupante do cargo de CONTROLADOR 
MUNICIPAL lotado(a) no(a) Controladoria Geral do Município, até a cidade 
de Foz do Iguaçu — Paraná/PR, para participar do 180 Congresso Brasileiro 
de Pregoeiros. 
RESOLVE: 
Art. 1 0. Conceder-lhe 04 (duas) diárias, para viajar a cidade de Foz do 
Iguaçu  Paraná/PR, a interesse da Prefeitura Municipal de Cametá, nos 
dias 28, 29, 30 e 31 de março de 2023. 
Art. 20. Fica autorizada a Secretaria de Finanças, via Tesouraria, a efetivar 
o pagamento do que trata o Alt. 1 0 0 valor de 04 (quarto) diárias que 
corresponde ao valor total de RS 1.976,00 (Um Mil Novecentos e Setenta 
e Seis Reais), a título de manutenção e pousada, conforme Art. 20 categoria 
B, tabela II, valor de diárias de custo para viagens, previsto na Lei Municipal 
no 228/2013 de 25 abril de 2013. 
Art. 30. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogando-se as disposições em contrário. 

Registre-se, publique-se, dê ciência e cumpra-se. 
ÊNIO DE CARVALHO 

Prefeito Municipal de Cametá em Exercício 
Registrada e publicada na data supra 
Nos termos da Lei Orgânica Municipal 
      Odilon do Socorro Coelho Barra 
Secretário Municipal de Administração 
         Decreto municipal no 001/2021. 
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DECRETOS 

 
ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETÁ 
DECRETO MUNICIPAL Nº 44/2023 
DISPÕE SOBRE O LANÇAMENTO DO IMPOSTO SOBRE A 
PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU, PARA 
O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, FIXA A FORMA, PRAZOS DE 
RECOLHIMENTO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 
O Prefeito do Município de Cametá, Estado do Pará, Sr. VICTOR 
CORREA CASSIANO, no uso de suas atribuições legais e tendo em 
vista o disposto na legislação tributária municipal, no capítulo que trata 
sobre o IPTU nos artigos 175 a 213 da Lei Municipal nº 315/2018 – 
Código Tributário do Município de Cametá; 
DECRETA: 
Art. 1º O Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - 
IPTU, incidentes sobre os imóveis territoriais e prediais de uso 
residêncial e não residencial serão lançados e cobrados em 
conformidade com este Decreto. 
Art. 2º O lançamento do IPTU será efetuado sobre todos os imóveis 
mencionados no art. 1º deste Decreto situados dentro da Zona Urbana 
definida por lei, bem como sobre as demais áreas situadas fora desse 
perímetro, conforme previsto nos artigos 175 a 180 do Código 
Tributário Municipal de Cametá. 

§1º Estão isentos do pagamento do IPTU os imóveis 
enumerados e os imóveis enquadrados nas situações descritas 
no Art. 182, nos incisos I e II e no Art. 190, do Código Tributário 
Municipal de Cametá. 

§2º Nas hipóteses previstas no inciso I do art. 182 
Código Tributário Municipal de Cametá, o requerimento de 
reconhecimento de isenção deverá ser feito juntando os 
documentos comprobatórios da situação alegada: 

a) Documento do imóvel emitido pela Prefeitura 
Municipal de Cametá e/ou Registro geral do imóvel (matrícula) 
atualizado, emitido pelo Cartório de Registro de Imóveis 
aprovado pelo Município, tendo como titular o proprietário do 
imóvel; 

b) Lei de utilidade pública municipal e/ou Contrato 
público, com prazo não 

inferior a 05 (cinco) anos; 

c) Ata de nomeação da atual diretoria, assinada e 
registrada em cartório; 

d) Estatuto social registrado em cartório atualizado; 

e) Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ 
atualizado, para o endereço do imóvel ocupado pela entidade; 

f) Carta de cobrança do IPTU/2022 ou indicação do 
número do índice cadastral no requerimento; 

§3º Na hipótese prevista no art. 190 Código Tributário Municipal de 
Cametá, o requerimento de reconhecimento de isenção deverá ser 
feito pelo titular do órgão ou entidade da Administração Direta ou 
Indireta do Município de Cametá, até o dia 30 de Setembro de 2023. 
§4º Nas hipóteses previstas da Constituição Federal, o requerimento 
de reconhecimento de isenção deverá ser feito pelo titular da 
associação ou entidade até o dia 30 de Setembro de 2023, 
acompanhado dos seguintes documentos: 

I. Declaração de Utilidade Pública pelo Município de 
Cametá; 

II. Atestado de Funcionamento emitido pelo Conselho 
Municipal vinculado às atividades da associação ou entidade, ou, 
na ausência deste, pelo titular da Secretaria  Municipal  

 
correspondente; 

III. Documento do imóvel emitido pela Prefeitura 
Municipal de Cametá e/ou Registro geral do imóvel (matrícula) 
atualizado, emitido pelo Cartório de Registro de Imóveis aprovado 
pelo Município, tendo o titular o proprietário do imóvel; 

IV. Contrato de locação ou aditivo ao contrato de 
locação com vigência inicial e/ou final de no mínimo seis meses da 
data da solicitação, tendo a entidade requerente como locatária; 

V. Ata de nomeação da atual diretoria, assinada e 
registrada em cartório; 

VI. Estatuto social atualizado registrado em cartório; 

VII. Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ 
atualizado, para o endereço do imóvel ocupado pela entidade; 

VIII. Carta de cobrança do IPTU/2022 ou Indicação 
do número do índice cadastral no requerimento. 

§5º Os requerimentos de concessão das isenções previstas no §2º e 
§4º serão dirigidos ao Setor de Tributação da Secretaria Municipal de 
Finanças, que submeterá à decisão junto à chefia imediata da referida 
Secretaria. 
§6º A falta do requerimento nos prazos previstos no §2º e §4º deste 
artigo, devidamente instruídos com a documentação comprobatória 
respectiva, conforme disposto no art. 88 do Código Tributário do 
Município de Cametá, fará cessar os efeitos da isenção. 
Art. 3º A base de cálculo do IPTU é o valor apurado nos termos do 
art. 191 e seguintes do Código Tributário Municipal de Cametá. 
§1º A base de cálculo do Imposto Territorial Predial Urbano – IPTU é 
o valor venal do imóvel, determinado pela somatória entre o valor 
venal do terreno e o valor venal da edificação que nele existir, assim 
sendo determinado: Fórmula: VVI = VVT + VVE Onde: VVI – Valor 
Venal do Imóvel VVT – Valor Venal do Terreno VVE – Valor Venal da 
Edificação 
§2º Para fins de definição do valor do metro quadrado de terreno, será 
considerado o logradouro relativo à frente do imóvel. 
§3º No caso de terreno que confronte com mais de um logradouro, 
prevalecerá a indicação de frente constante da matrícula do imóvel. 
§4º No caso de terreno que confronte com mais de um logradouro e 
que não haja indicação de frente na matrícula do imóvel, prevalecerá 
como frente à confrontação com o logradouro de maior valor. 
Art. 4º O imóvel edificado terá lançamentos distintos para suas 
unidades autônomas, rateando-se o valor venal do terreno pelas 
frações ideais representativas de cada uma delas. 
Art. 5º Os casos omissos serão resolvidos através de processo 
próprio na Secretaria Municipal de Finanças de Cametá. 
Art. 6º O IPTU será lançado para pagamento integral, observando-se o 
disposto no art. 200 e seguintes do Código Tributário do Município de 
Cametá. 
§1º Para pagamento integral até a data do vencimento inicial o 
contribuinte gozará de desconto de 15,00 % (quinze inteiros por cento) 
sobre o valor lançado. 
§2º O valor lançado poderá ser pago em até 05 (cinco) parcelas 
mensais e sucessivas, com valor de cada parcela não inferior a R$ 
30,00 (trinta reais). 
§3º - o valor de cada parcela em atraso, por ocasião do pagamento 
após a data de vencimento, será acrescido 1% (um por cento) e multa 
de 2% (dois por cento) de acordo com o Código Tributário do 
Município de Cametá nº 315, de 07 de dezembro de 2018; 
§4º O não pagamento de parcela por mais de 150 (cento e cinquenta) 
dias implicará no cancelamento do parcelamento original e 
vencimento dos respectivos tributos. 
Art. 7º Os valores não recolhidos nos prazos previstos serão  



Página 4 de 1 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETÁ  

AVENIDA GENTIL BITTENCOURT, Nº 01 – CENTRAL 

CEP: 68400-000/CAMETÁ-PARÁ 

 

 

Ano MMXXIII- Edição Diária  

Instituído Pela Lei Municipal de Nº 404 de 29 de julho de 2022

 

 
acrescidos de multa e juros, de acordo com a legislação. 
§ 1º Os débitos fiscais decorrentes de não recolhimento na data 
devida de tributos, adicionais ou penalidades terão seu valor 
atualizado monetariamente, na forma da legislação federal 
competente fixada pela União para as suas espécies tributárias. 
§ 2º Os juros de mora, as multas moratórias e penais, calculadas e 
atualizadas na forma da legislação nacional para as suas espécies, 
incidirão sobre a base de cálculo atualizada monetariamente. 
§ 3º As penalidades infratórias não pagas no vencimento sujeitar-se-
ão à incidência de juros moratórios e de atualização monetária, na 
forma da legislação aplicável. 
Art. 8º O calendário de vencimentos do Imposto sobre Imposto 
Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU ocorrerá da 
seguinte forma: 

I – Para pagamentos em cota única e 1ª parcela, fica 
consignado o vencimento 

para o dia 31/05/2023. 

II – Para pagamento das outras parcelas, fica 
consignado para o dia 30 de cada mês subsequente. 

Art. 9º O contribuinte poderá formalizar pedido de revisão do 
lançamento dos tributos previstos neste Decreto mediante 
requerimento dirigido à Secretaria Municipal de Finanças até o dia 31 
de Maio de 2023, devidamente instruído com a documentação 
comprobatória respectiva. 
§1º O pedido de revisão do lançamento deverá ser protocolado no 
Departamento de Tributos localizado na Avenida Gentil Bittencourt, 
nº 01, Bairro: Centro, Cametá/PA. 
§2º A intempestividade da formalização do pedido de revisão previsto 
no caput não impede que os elementos apresentados pelo 
contribuinte sejam utilizados pela autoridade competente para 
revisão de ofício do lançamento, nos termos dos artigos 145, III e 149 
da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário 
Nacional) e do Código Tributário Municipal de Cametá. 
§3º Os pedidos de revisão de lançamento que apresentarem 
incorreções ou omissões serão encerrados e arquivados caso as 
pendências não sejam solucionadas pelo requerente no prazo de até 
30 (trinta) dias contados de sua notificação, aceitando- se como meio 
de intimação complementar o envio de mensagem ao endereço 
eletrônico fornecido no requerimento. 
§4º Para as revisões julgadas procedentes, ainda que parcialmente, 
será concedido o prazo mínimo de 10 (dez) dias, contados da data de 
notificação da decisão, para: 

I - pagamento integral com o desconto previsto neste 
Decreto, sem nenhum acréscimo legal; 

II - parcelamento, no número de 05 (cinco) parcelas 
mensais e sucessivas verificando o número de meses restantes 
para o término do exercício, com valor de cada parcela não inferior 
a R$ 30,00 (Trinta reais), observando disposto neste Decreto. 

§5º Para as revisões de ofício e para as julgadas 
improcedentes será concedido 

prazo de 10 (dez) dias, contados da data de notificação da decisão, 
para pagamento integral ou das parcelas já vencidas, com os 
acréscimos previstos nos artigos 92 e 94 do Código Tributário do 
Município de Cametá, mantendo a data de vencimento das demais 
parcelas vincendas conforme o calendário previsto para o exercício. 

Art. 10 Fica instituído o sistema de Recadastramento – 
IPTU Online Cametá. 

§1º Através do Portal Online do sistema REGIN-Tributos os 
proprietários de imóveis poderão solicitar a atualização cadastral dos 
dados do imóvel; 
§2º A atuliazação cadastral será declaratória, podendo ser revista a  

 
qualquer tempo pelo fisco municipal; 
§3º Os contribuintes que não realizarem o recadastramento online, 
ficam impedidos de: 

I - Receber os beneficios de desconto de cota única do IPTU 2024, 
pois o imóvel estará desatualizado; 

II – Solictar pedidos de imunidade ou isenção do imposto, pois 
o cadastro do imóvel estará desatualizado; 

III – Emitir certidão fiscal, devido a pendência de irregularidade 
cadastral. 

Art. 11 Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário. 

Registre-se, publique-se e cumpra-se. 
Gabinete do Prefeito Municipal de Cametá, em 13 de março de 2023. 

VICTOR CORREA CASSIANO 
Prefeito do Município de Cameta 
_________________________ 

 
ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETÁ 
DECRETO MUNICIPAL NO 049/2023. 
DISPÕE SOBRE O MARCO TEMPORAL DE TRANSIÇÃO PARA 
APLICAÇÃO INTEGRAL DO NOVO REGIME DE LICITAÇÕES E 
CONTRATOS SOB A ÉGIDE DA LEI N.0 14.133, DE 1 0 DE ABRIL DE 2021, 
NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETA,

 AUTÁRQUICA  FUNDACIONAL DO MUNICíPlO DE CAMETÁ, 

E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 
O Prefeito do Município de Cametá, Estado do Pará, no uso de suas 
atribuições legais que lhe conferem o arts. 34, l, II, e 83, da Lei Orgânica 
Municipal, e 
CONSIDERANDO que a Lei 14.133, de abril de 2021, em seus arts. 191 
e 193, inciso II ao estabelecer o prazo de 2 (dois) anos para se a 
revogação da Lei Federal no 8.666, de 21 de junho de 1993, facultou á 
Administração Pública, nesse período de transição entre os regramentos 
jurídicos, licitar ou contratar diretamente de acordo com seu texto ou de 
acordo com a lei antecedente e normas correlatas até então vigentes; 
CONSIDERANDO a necessidade de estabelecer Marco Temporal e 
regramento seguro de transição para fins de aplicação da Lei Federal n 
14.133, de 1 0 de abril de 2021, 
CONSIDERANDO o disposto no art. 191, caput, parte final, da nova Lei 
de Licitações, o qual veda a utilização combinada da Lei Federal ne 8.666, 
de 21 de junho de 1993, com a Lei Federal n g 14.133, de 2021; 
CONSIDERANDO a necessidade de os órgãos da Administração Pública 
Estadual promoverem a devida adequação de seus procedimentos de 
compras, 
DECRETA: 
Art. 1 0. Este decreto fixa marco temporal do regime de transição de que 
trata o art. 191 da Lei n 0 14.133, de 1 0 de abril de 2021, no âmbito da 
Administração Pública municipal direta, autárquica e fundacional, 
inclusive fundos. 

Art. 20. Os órgãos e entidades de que trata o art. 1 0 deste Decreto 
poderão optar por licitar ou contratar diretamente, com fundamento na Lei 
n. 0 8.666, de 21 de junho de 1993, na Lei n 0 10.520, de 17 de junho de 
2022, inclusive licitações para registro de preço, desde que justificada na 
fase preparatória com manifestação expressa da autoridade competente 
até dia 31 de março de 2023. 

§1 0. A justificativa será formalizada nos autos do processo 
licitatório ou de contratação direta através da ratificação da autoridade 
competente. 

§20. Para os procedimentos de licitação que foram 
encaminhados para Comissão Permanente de Licitação e que não tiverem 
seus editais publicados, a autoridade competente deverá fazer a opção na  
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forma do caput e §1 0 deste artigo, quanto á escolha do regime jurídico 
licitatório definido inicialmente, até o dia 31 de março de 2023. 

§30. Os contratos ou instrumentos equivalentes, e as atas de 
registro de preço, firmados na hipótese do caput deste artigo serão pela 
legislação de escolha da autoridade competente até o término de suas 
vigências ou até a entrega definitiva do objeto, sendo possível admitir 
adesões ás atas, conforme estabelecido no respectivo instrumento 
convocatório. 
Art. 30. Os editais de licitação e os extratos dos contratos por contratação 
direta de que trata o art. 20 deste Decreto deverão, obrigatoriamente, ser 
publicados no Diário Oficial do Município de Cametá até o dia 30 de 
novembro de 2023. 
Art. 40. As atas de registros de preço, dos órgãos e entidades dos demais 
entes da federação, inclusive as dos entes municipais em que órgão ou 
entidade do Município de Cametá não figurou como participante, poderão 
ser utilizadas durante suas vigências, desde que autorizado pelo 
respectivo órgão gerenciador. 
Art. 50. Os processos de contratação de serviços, compras, alienações, 
locações, concessões e de contratação direta que objetivem a aplicação 
do procedimento das Leis Federais n g 8.666, de 1993, e n. 0 10.520, de 
2002, se não cumpridos os requisitos previstos no art. 20 deste decreto, 
deverão ser cancelados e arquivados. 
Art. 60. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

Gabinete do Prefeito, Cametá-PA, 23 de março de 2023. 
ÊNIO DE CARVALHO 

Prefeito Municipal de Cametá em exercício 

____________________________ 
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