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EXECUTIVO
.

..

GABINETE DO GOVERNADOR

.

DECRETO
o GoVErNador do ESTado do Pará, usando das atribuições que lhe 
são conferidas pelo art.135, inciso V, da constituição Estadual, e
Considerando a ordem de classificação dos candidatos aprovados no Con-
curso Público c-173 da Secretaria de Estado de Educação - SEdUc, cujo 
resultado foi homologado e publicado no Diário Oficial do Estado de 11 de 
setembro de 2018;
Considerando o teor do Ofício nº. 300-GS/SEDUC, de 15 de fevereiro de 
2019, da Secretaria de Estado de Educação - SEdUc;
considerando os termos do ofício nº. 860/2019-PGE-GaB-PcTa, datado 
em 01 de março de 2019, da Procuradoria-Geral do Estado, constante no 
Processo nº. 2019/96238;
considerando o Parecer nº 130/2019-PGE,
r E S o l V E:
art.1º Nomear, de acordo com o art. 34, § 1º, da constituição Estadual, 
combinado com o art. 6º, inciso i, da lei nº. 5.810, de 24 de janeiro de 
1994, os candidatos relacionados neste dEcrETo para exercerem, em 
virtude de aprovação em concurso público, o cargo de Professor Classe I, 
Nível A, Disciplina Artes, com lotação na Secretaria de Estado de Educação 
- SEdUc.
CARGO: PROFESSOR CLASSE I, NÍVEL A
1ª URE: BRAGANÇA
DISCIPLINA: ARTES
Élida carMEM dE NaZarÉ caVallEiro dE MacÊdo doS SaNToS
GESiEl doS SaNToS MElo
2ª URE: CAMETÁ
DISCIPLINA: ARTES
BarBara PiMENTEl aNdradE
3ª URE: ABAETETUBA
DISCIPLINA: ARTES
lUaNa BEaTriZ liMa PEiXoTo
Edi carloS coSTa SaNToS PcD
dÉrcio dE oliVEira PiNHo
iVaNildo rocHa
lUciaNa raMoS do carMo
BrENda KaroliNa caBral fErrEira do ESPiriTo SaNTo
dEcrETo
SallY JESaNa NEGrÃo dE frEiTaS rodriGUES
laUriaNE dE SoUSa rodriGUES
4ª URE – MARABÁ
DISCIPLINA: ARTES
rUBENS rafaEl SaNTa BriGida
MarriETE VaScoNcEloS fariaS
NaYaNa coSTa BaSToS
iSaBEl SoarES dE carValHo
EMaNUEllE BaTiSTa caMacHo
KElSo PalHETa MoNTEiro
NaTaNY rodriGUES da SilVa
JUliaNE BarBoSa dE SoUSa
5ª URE – SANTARÉM
DISCIPLINA: ARTES
JÚlio HElENo laGES PErEira
6ª URE: MONTE ALEGRE
DISCIPLINA: ARTES
JorGE aNToNio ValENTE liNS BraSil
JoHUB JErffESoN BarriGa dE oliVEira
7ª URE: ÓBIDOS
DISCIPLINA: ARTES
rEGiNaldo PErEira SaNTiaGo JUNior
8ª URE: CASTANHAL
DISCIPLINA: ARTES
aNToNio MarcoS dE alMEida aNciÃES
alaN TEiXEira da coSTa PcD
lUiS cláUdio NUNES PicaNÇo
fraNciNaldo GoMES PaZ JÚNior
9ª URE: MARACANÃ
DISCIPLINA: ARTES
daYlToN diEGo BENTES coSTa
10ª URE: ALTAMIRA
DISCIPLINA: ARTES
THiaGo HENriQUE SoUSa SilVa
11ª URE: SANTA IZABEL
DISCIPLINA: ARTES
diEGo MarcoS PErEira da coSTa
12ª URE: ITAITUBA
DISCIPLINA: ARTES
ordoÊNia cHaVES liMa
13ª URE: BREVES
DISCIPLINA: ARTES
oriSValdo dE SoUZa fErNaNdES

14ª URE: CAPANEMA
DISCIPLINA: ARTES
YSTHEfaNE fErrEira oliVEira
lUdMila MEllo da SilVa
claUdio GUiMaraES dE PaUla
aBraÃo doS SaNToS NEVES
Maria rafaEllE SiQUEira do NaSciMENTo
roriMa diaNa oliVEira ESTEVES
15ª URE: CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA
DISCIPLINA: ARTES
iSaiaS liMa diaS
JaNdEVÂNia oliVEira dE MElo
17ª URE: CAPITÃO POÇO
DISCIPLINA: ARTES
alaN cHETTo liMa
HUdSoN raMoS NaSciMENTo
iNGrid rafaElla MarQUES corrEa
18ª URE: MÃE DO RIO
DISCIPLINA: ARTES
lUiS GUSTaVo rodriGUES SaldaNHa
EdEr do NaSciMENTo araUJo
JacQUEliNE araÚJo dE SoUZa
19ª URE: BELÉM
DISCIPLINA: ARTES
dacia Maria PoNTES da SilVa
ElaiNE roSENo coSTa cUNHa PcD
TaMiliS dE aBrEU liMa
HElY NaZarENo PiMENTEl dE oliVEira JUNior
iNÊS SoUSa fErNaNdES
lEoNardo MoraES liMa
THaiS fErrEira dE SalES
lUcKacKS da SilVa rafalSKi
fEliPE NoVaES caNTÃo
WaGNEr dE liMa aloNSo
MÔNica lorENa dE SoUSa MorEira
criSTHiaNE da SilVa ZifiriNo
YaNdra cariNE GalUPPo
MarÍlia lÚcia MoNTEiro MorEira
dÉBora TaVarES GoMES fErrEira
aNTÔNio lUiZ da SilVa filHo
rafaEl SoUZa fErrEira
MarÍlia HElENa dE oliVEira BorGES cardoSo
Eli HEBEr PiNHEiro dE oliVEira
MaYara caroliNE da coSTa MarQUES
aNa lÚcia doS SaNToS riBEiro
BENEdiTo MarcEl SaSSiM SENa
PaTricia Garcia riBEiro da SilVa
Nadia ciNara SodrE da coSTa
JÚlia TriNdadE frEirE
aliSoN JoSÉ da SilVa BorGES
THiaGo raMoN SoarES SiQUEira
20ª URE: REGIÃO DAS ILHAS
DISCIPLINA: ARTES
lUcio NETo ViEira GUiMarÃES
Art.2º Este DECRETO entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio do GoVErNo, 14 dE MarÇo dE 2019.

HELDER BARBALHO
Governador do Estado

DECRETO
o GoVErNador do ESTado do Pará, usando das atribuições que lhe 
são conferidas pelo art. 135, inciso iii, da constituição Estadual, e 
Considerando que o candidato GABRIEL DE SOUSA ARAUJO, aprovado 
e nomeado no concurso Público concurso Público c-175 da agência de 
Regulação e Controle de Serviços Públicos do Estado do Pará – ARCON/
PA desistiu da vaga, conforme Termo de Desistência em Concurso Público 
constante no Processo nº 2019/4997; 
r E S o l V E: 
art. 1º Tornar sem efeito, com base nos termos do art. 22, § 3º, da 
lei nº. 5.810, de 24 de janeiro de 1994, a nomeação do candidato 
relacionado neste dEcrETo, o qual foi nomeado para exercer o cargo a 
seguir discriminado, com lotação na agência de regulação e controle de 
Serviços Públicos do Estado do Pará – ARCON/PA. 
CARGO: Assistente Técnico em Regulação de Serviços Públicos I 
GaBriEl dE SoUSa araUJo
Art. 2º Este DECRETO entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio do GoVErNo, 14 dE MarÇo dE 2019.

HELDER BARBALHO
Governador do Estado

DECRETO
o GoVErNador do ESTado do Pará, usando das atribuições que lhe 
são conferidas pelo art. 135, inciso iii, da constituição Estadual, e
considerando os termos do ofício nº. 075/2019-GaB/diG/arcoN-Pa, da 
Agência de Regulação e Controle de Serviços Públicos do Estado do Pará 
– ARCON/PA, conforme Processo nº. 2019/61484;
Considerando a ordem de classificação dos candidatos aprovados no Con-
curso Público C-175 da Agência de Regulação e Controle de Serviços Pú-
blicos do Estado do Pará – ARCON/PA, cujo resultado foi homologado e 
publicado no Diário Oficial do Estado nº 33.708 de 26 de setembro de 
2018;
considerando o Parecer nº. 136/2019-PGE.
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r E S o l V E:
art. 1º Nomear, de acordo com o art. 34, § 1º, da constituição Estadual, 
combinado com o art. 6º, inciso i, da lei nº. 5.810, de 24 de janeiro 
de 1994, os candidatos constantes deste dEcrETo para exercerem, 
em virtude de aprovação em concurso público, os cargos a seguir 
discriminados, com lotação na agência de regulação e controle de 
Serviços Públicos do Estado do Pará – ARCON/PA.
CARGO: Técnico em Regulação de Serviços Públicos I 
aldENor dE JESUS QUEiroZ JUNior
lUZilENE SoUZa SilVa
Joao JorGE da SilVa
CARGO: Assistente Técnico em Regulação de Serviços Públicos I 
GaBriEl dE SoUSa araUJo
CARGO: Controlador de Serviços Públicos 
SErGio NoVaES
Joao carloS PErEira dE SoUZa (PcD)
ViNiciUS MUNiZ VaSco
lUcaS da cUNHa fErrEira 
SUZaNNa da SilVa fErrEira
GUSTaVo oliVEira dE SoUZa
lEidiaNE MacEdo raMoS 
fErNaNdo SoUZa doS SaNToS
EVaNdro BorGES dE QUEiroZ
MoiSES dE oliVEira WaNGHoN
JoNaTHaN fErNaNdES da SilVa
JoSE fraNciSco SaNToS SoarES
GaBriEl NEPoMUcENo BriTo fEio
daYaNNE MaToS daS cHaGaS
lUcaS coSTa loPES
CARGO: Auxiliar em Regulação de Serviços Públicos  
iSaBEllY raiaNE SilVa doS SaNToS
ElVira caroliNa ScaPiN MarTiNS
MariaNa PErEira dE HolaNda faBBri
claUdia dE JESUS SilVa
BrENda BriTo PErEira dE SoUZa
iaNN cUSTodio MENEZES
YaN GioVaNi MacEdo ModESTo
BEaTriZ caSTro da coSTa VaScoNcEloS
claUToN NaZarENo MarQUES lEal
aNdrE aUGUSTo PaMPloNa frEirE
NaYara crUZ
adilSoN TaMaNQUEira lEao
GiSEla doS SaNToS carMo
PEdro alcaNTara BarBoSa NETo
HaliME farES aKEl
Art. 2º Este DECRETO entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio do GoVErNo, 14 dE MarÇo dE 2019.

HELDER BARBALHO
Governador do Estado

DECRETO
o GoVErNador do ESTado rESolVE:
exonerar, de acordo com o art. 60, inciso i, da lei nº. 5.810, de 24 de 
janeiro de 1994, combinado com a lei nº. 7.543, de 20 de julho de 2011, 
rUBENS alESSaNdro fErrEira cardoSo do cargo em comissão de 
Gerente iii, código GEP-daS-011.2, com lotação na fundação de aten-
dimento Socioeducativo do Pará - FASEPA, a contar de 31 de janeiro de 
2019.
Palácio do GoVErNo, 14 dE MarÇo dE 2019.

HELDER BARBALHO
Governador do Estado

DECRETO
o GoVErNador do ESTado rESolVE:
nomear, de acordo com o art. 6º, inciso ii, da lei nº. 5.810, de 24 de 
janeiro de 1994, combinado com a lei nº. 7.543, de 20 de julho de 2011, 
JoSÉ lUiZ arrUda carValHo para exercer o cargo em comissão de 
Gerente iii, código GEP-daS-011.2, com lotação na fundação de aten-
dimento Socioeducativo do Pará - FASEPA, a contar de 1º de fevereiro de 
2019.
Palácio do GoVErNo, 14 dE MarÇo dE 2019.

HELDER BARBALHO
Governador do Estado

DECRETO
o GoVErNador do ESTado rESolVE:
exonerar, de acordo com o art. 60, inciso i, da lei nº. 5.810, de 24 de 
janeiro de 1994, combinado com a lei nº. 7.543, de 20 de julho de 2011, 
EdUardo fEliZ caValcaNTE do cargo em comissão de Gerente i, código 
GEP-daS-011.4, com lotação na fundação de atendimento Socioeducati-
vo do Pará - FASEPA, a contar de 4 de fevereiro de 2019.
Palácio do GoVErNo, 14 dE MarÇo dE 2019.

HELDER BARBALHO
Governador do Estado

DECRETO
o GoVErNador do ESTado rESolVE:
nomear, de acordo com o art. 6º, inciso ii, da lei nº. 5.810, de 24 de 
janeiro de 1994, combinado com a lei nº. 7.543, de 20 de julho de 2011, 
ÉriKa NaYara dE SoUZa rocHa para exercer o cargo em comissão de 
Gerente i, código GEP-daS-011.4, com lotação na fundação de atendi-
mento Socioeducativo do Pará - FASEPA, a contar de 5 de fevereiro de 
2019.
Palácio do GoVErNo, 14 dE MarÇo dE 2019.

HELDER BARBALHO
Governador do Estado

DECRETO
o GoVErNador do ESTado rESolVE:
exonerar, de acordo com o art. 60, inciso i, da lei nº. 5.810, de 24 de 
janeiro de 1994, combinado com a lei nº. 7.543, de 20 de julho de 2011, 
MoNica criSTiNa fiGUEirEdo SoUZa do cargo em comissão de asses-
sor ii, código GEP-daS-011.3, com lotação na fundação de atendimento 
Socioeducativo do Pará - FASEPA, a contar de 1º de fevereiro de 2019.
Palácio do GoVErNo, 14 dE MarÇo dE 2019.

HELDER BARBALHO
Governador do Estado

DECRETO
o GoVErNador do ESTado rESolVE:
nomear, de acordo com o art. 6º, inciso ii, da lei nº. 5.810, de 24 de 
janeiro de 1994, combinado com a lei nº. 7.543, de 20 de julho de 2011, 
MariaNa PiNHEiro caMPoS para exercer o cargo em comissão de asses-
sor ii, código GEP-daS-011.3, com lotação na fundação de atendimento 
Socioeducativo do Pará - FASEPA, a contar de 21 de fevereiro de 2019.
Palácio do GoVErNo, 14 dE MarÇo dE 2019.

HELDER BARBALHO
Governador do Estado

DECRETO
o GoVErNador do ESTado rESolVE:
exonerar, de acordo com o art. 60, inciso i, da lei nº. 5.810, de 24 de 
janeiro de 1994, combinado com a lei nº. 7.543, de 20 de julho de 2011, 
ÉVEla criSTiNa PErEira BarBoSa do cargo em comissão de Gerente 
iii, código GEP-daS-011.2, com lotação na fundação de atendimento 
Socioeducativo do Pará - FASEPA, a contar de 31 de janeiro de 2019.
Palácio do GoVErNo, 14 dE MarÇo dE 2019.

HELDER BARBALHO
Governador do Estado

DECRETO
o GoVErNador do ESTado rESolVE:
nomear, de acordo com o art. 6º, inciso ii, da lei nº. 5.810, de 24 de 
janeiro de 1994, combinado com a lei nº. 7.543, de 20 de julho de 2011, 
NilSoN cordEiro da SilVa para exercer o cargo em comissão de Ge-
rente ii, código GEP-daS-011.2, com lotação na fundação de atendimen-
to Socioeducativo do Pará - FASEPA, a contar de 1º de fevereiro de 2019.
Palácio do GoVErNo, 14 dE MarÇo dE 2019.

HELDER BARBALHO
Governador do Estado

DECRETO
o GoVErNador do ESTado rESolVE:
exonerar, a pedido, de acordo com o art. 60, inciso ii, da lei nº. 5.810, de 
24 de janeiro de 1994, combinado com a lei nº. 7.543, de 20 de julho de 
2011, carMEliTa doS SaNToS ViEira do cargo em comissão de Geren-
te ii, código GEP-daS-011.3, com lotação na fundação de atendimento 
Socioeducativo do Pará - FASEPA, a contar de 16 de fevereiro de 2019.
Palácio do GoVErNo, 14 dE MarÇo dE 2019.

HELDER BARBALHO
Governador do Estado 

DECRETO
o GoVErNador do ESTado rESolVE:
nomear, de acordo com o art. 6º, inciso ii, da lei nº. 5.810, de 24 de 
janeiro de 1994, combinado com a lei nº. 7.543, de 20 de julho de 2011, 
ildENY corrEia dE SoUZa caSTro para exercer o cargo em comissão 
de Gerente ii, código GEP-daS-011.3, com lotação na fundação de aten-
dimento Socioeducativo do Pará - FASEPA, a contar de 19 de fevereiro 
de 2019.
Palácio do GoVErNo, 14 dE MarÇo dE 2019.

HELDER BARBALHO
Governador do Estado

DECRETO
o GoVErNador do ESTado rESolVE:
exonerar, de acordo com o art. 60, inciso i, da lei nº. 5.810, de 24 de 
janeiro de 1994, combinado com a lei nº. 7.543, de 20 de julho de 2011, 
clEBEr SilVa da SilVa do cargo em comissão de Gerente iii, código 
GEP-daS-011.2, com lotação na fundação de atendimento Socioeducati-
vo do Pará - FASEPA, a contar de 31 de janeiro de 2019.
Palácio do GoVErNo, 14 dE MarÇo dE 2019.

HELDER BARBALHO
Governador do Estado

DECRETO
o GoVErNador do ESTado rESolVE:
nomear, de acordo com o art. 6º, inciso ii, da lei nº. 5.810, de 24 de 
janeiro de 1994, combinado com a lei nº. 7.543, de 20 de julho de 2011, 
dÊNia Maria ViaNa dE PaUla para exercer o cargo em comissão de 
Gerente iii, código GEP-daS-011.2, com lotação na fundação de aten-
dimento Socioeducativo do Pará - FASEPA, a contar de 1º de fevereiro de 
2019.
Palácio do GoVErNo, 14 dE MarÇo dE 2019.

HELDER BARBALHO
Governador do Estado
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DECRETO
o GoVErNador do ESTado rESolVE:
exonerar, de acordo com o art. 60, inciso i, da lei nº. 5.810, de 24 de 
janeiro de 1994, combinado com a lei nº. 7.543, de 20 de julho de 2011, 
SoNia dE NaZarÉ caBEÇa SilVa do cargo em comissão de assessor iii, 
código GEP-daS-011.3, com lotação na fundação de atendimento Socio-
educativo do Pará - FASEPA, a contar de 31 de janeiro de 2019.
Palácio do GoVErNo, 14 dE MarÇo dE 2019.

HELDER BARBALHO
Governador do Estado

DECRETO
o GoVErNador do ESTado rESolVE:
nomear, de acordo com o art. 6º, inciso ii, da lei nº. 5.810, de 24 de 
janeiro de 1994, combinado com a lei nº. 7.543, de 20 de julho de 2011, 
adriaNo SilVa dE SoUSa para exercer o cargo em comissão de assessor 
iii, código GEP-daS-011.3, com lotação na fundação de atendimento 
Socioeducativo do Pará - FASEPA, a contar de 1º de fevereiro de 2019.
Palácio do GoVErNo, 14 dE MarÇo dE 2019.

HELDER BARBALHO
Governador do Estado

DECRETO
o GoVErNador do ESTado rESolVE:
nomear, de acordo com o art. 6º, inciso ii, da lei nº. 5.810, de 24 de 
janeiro de 1994, combinado com a lei nº. 7.543, de 20 de julho de 2011, 
aNdrÉ lUiZ aMaral BriTo para exercer o cargo em comissão de coor-
denador de Núcleo, código GEP-daS-011.3, com lotação na fundação de 
Atendimento Socioeducativo do Pará - FASEPA, a contar de 1º de fevereiro 
de 2019.
Palácio do GoVErNo, 14 dE MarÇo dE 2019.

HELDER BARBALHO
Governador do Estado

DECRETO
o GoVErNador do ESTado rESolVE:
exonerar, de acordo com o art. 60, inciso i, da lei nº. 5.810, de 24 de 
janeiro de 1994, combinado com a lei nº. 7.543, de 20 de julho de 2011, 
aNNE KaroliNE SoUSa cHaGaS do cargo em comissão de Gerente ii, 
código GEP-daS-011.3, com lotação na fundação de atendimento Socio-
educativo do Pará - FASEPA, a contar de 31 de janeiro de 2019.
Palácio do GoVErNo, 14 dE MarÇo dE 2019.

HELDER BARBALHO
Governador do Estado

DECRETO
o GoVErNador do ESTado rESolVE:
nomear, de acordo com o art. 6º, inciso ii, da lei nº. 5.810, de 24 de 
janeiro de 1994, combinado com a lei nº. 7.543, de 20 de julho de 2011, 
GUSTaVo GoNÇalVES liMa para exercer o cargo em comissão de Geren-
te ii, código GEP-daS-011.3, com lotação na fundação de atendimento 
Socioeducativo do Pará - FASEPA, a contar de 1º de fevereiro de 2019.
Palácio do GoVErNo, 14 dE MarÇo dE 2019.

HELDER BARBALHO
Governador do Estado

DECRETO
o GoVErNador do ESTado rESolVE:
exonerar, de acordo com o art. 60, inciso i, da lei nº. 5.810, de 24 de 
janeiro de 1994, combinado com a lei nº. 8.096, de 1º de janeiro de 
2015, PHilliPE alENcar dE VilHENa do cargo em comissão de chefe 
de controle interno, código GEP-daS-011.4, com lotação no instituto de 
Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade do Estado do Pará - IDE-
FLOR-Bio, a contar de 20 de fevereiro de 2019.
Palácio do GoVErNo, 14 dE MarÇo dE 2019.

HELDER BARBALHO
Governador do Estado

DECRETO
o GoVErNador do ESTado rESolVE:
nomear, de acordo com o art. 6º, inciso ii, da lei nº. 5.810, de 24 de 
janeiro de 1994, combinado com a lei nº 8.096, de 1º de janeiro de 
2015, NilcE dE NaZarÉ NaBiÇa PErEira MaESTri para exercer o cargo 
em comissão de chefe de controle interno, código GEP-daS-011.4, com 
lotação no Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade do 
Estado do Pará - iDEFLOR-Bio, a contar de 20 de fevereiro de 2019.
Palácio do GoVErNo, 14 dE MarÇo dE 2019.

HELDER BARBALHO
Governador do Estado

DECRETO
o GoVErNador do ESTado rESolVE:
exonerar, de acordo com o art. 60, inciso i, da lei nº. 5.810, de 24 de 
janeiro de 1994, combinado com a lei nº. 8.096, de 1º de janeiro de 
2015, lUcidÉa Maria PiNTo da SilVa do cargo em comissão de Geren-
te, código GEP-DAS-011.3, com lotação no Instituto de Desenvolvimento 
Florestal e da Biodiversidade do Estado do Pará – IDEFLOR-Bio, a contar 
de 22 de janeiro de 2019.
Palácio do GoVErNo, 14 dE MarÇo dE 2019.

HELDER BARBALHO
Governador do Estado

DECRETO
o GoVErNador do ESTado rESolVE:
nomear, de acordo com o art. 6º, inciso ii, da lei nº. 5.810, de 24 de ja-
neiro de 1994, combinado com a lei nº. 8.096, de 1º de janeiro de 2015, 
EdilaMar rodriGUES dE oliVEira da rocHa para exercer o cargo em 
comissão de Gerente, código GEP-daS-011.3, com lotação no instituto de 
Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade do Estado do Pará – IDE-
flor-Bio, a contar de 22 de janeiro de 2019.
Palácio do GoVErNo, 14 dE MarÇo dE 2019.

HELDER BARBALHO
Governador do Estado

DECRETO
o GoVErNador do ESTado rESolVE:
exonerar, de acordo com o art. 60, inciso i, da lei nº. 5.810, de 24 de 
janeiro de 1994, combinado com a lei nº. 8.096, de 1º de janeiro de 
2015, KlEBEr fariaS PEroTES do cargo em comissão de assessor, có-
digo GEP-DAS-012.4, com lotação no Instituto de Desenvolvimento Flo-
restal e da Biodiversidade do Estado do Pará - IDEFLOR-Bio, a contar de 
4 de fevereiro de 2019.
Palácio do GoVErNo, 14 dE MarÇo dE 2019.

HELDER BARBALHO
Governador do Estado

DECRETO
o GoVErNador do ESTado rESolVE:
nomear, de acordo com o art. 6º, inciso ii, da lei nº. 5.810, de 24 de ja-
neiro de 1994, combinado com a lei nº 8.096, de 1º de janeiro de 2015, 
KariNa doS SaNToS cardoSo para exercer o cargo em comissão de 
chefe de controle interno, código GEP-daS-011.4, com lotação no insti-
tuto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade do Estado do Pará 
- IDEFLOR-Bio, a contar de 4 de fevereiro de 2019.
Palácio do GoVErNo, 14 dE MarÇo dE 2019.

HELDER BARBALHO
Governador do Estado

DECRETO
o GoVErNador do ESTado rESolVE:
nomear, de acordo com o art. 6º, inciso ii, da lei nº. 5.810, de 24 de ja-
neiro de 1994, combinado com a lei nº 8.096, de 1º de janeiro de 2015, 
criSoMar raiMUNdo da SilVa loBaTo para exercer o cargo em comis-
são de Diretor de Gestão da Biodiversidade, código GEP-DAS-011.5, com 
lotação no Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade do 
Estado do Pará - IDEFLOR-Bio, a contar de 4 de fevereiro de 2019.
Palácio do GoVErNo, 14 dE MarÇo dE 2019.

HELDER BARBALHO
Governador do Estado

Protocolo: 414580

.

.

CASA CIVIL DA GOVERNADORIA

.

.

.

DISPENSA DE LICITAÇÃO
.

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 03/2019
PROCESSO Nº: 2019/65848
OBJETO: Contratação de Empresa, visando à realização de serviço emer-
gencial no grupo gerador, localizado ao lado do Palácio de Governo.
coNTraTaNTE: caSa ciVil da GoVErNadoria, inscrita no cNPJ sob o 
n° 07.730.458/0001-45.
coNTraTado: Empresa NorTE GEradorES iMP EXP E locaÇÃo dE Má-
QUiNaS lTda, inscrita no cNPJ sob o n° 63.876.114/0001-10
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: lEi Nº 8.666/93, arT. 24, iNciSo iV.
Valor: r$ 8.673,78 (oito mil e seiscentos e setenta e três reais e setenta 
e oito centavos)
doTaÇÃo orÇaMENTária: Órgão 11105; função: 04 - administração; 
Sub-função: 122 – Administração Geral; Programa 1297 – Manutenção da 
Gestão; Projeto/Atividade: 8338 – Operacionalização das Ações Adminis-
trativas; Fonte 0101; Natureza de Despesa: 339039 e na Ação 213476.
ordENador
ParSifal PoNTES
Chefe da Casa Civil da Governadoria
raTificaÇÃo dE diSPENSa
ato: 03
data: 11/03/2019
Número da dispensa: 03/2019
ordENador: ParSifal PoNTES
Chefe da Casa Civil

Protocolo: 414235
PORTARIA Nº. 2.426/2019-CCG, DE 11 DE MARÇO DE 2019
o cHEfE da caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto nº 13, de 7 de fevereiro 
de 2011, 
r E S o l V E:
exonerar Maria criSTiNa arrUda SaNcHES do cargo em comissão de 
Assessor, código GEP-DAS-012.3, com lotação na Casa Civil da Governa-



 diário oficial Nº 33825  7 Sexta-feira, 15 de MARÇO de 2019

doria do Estado, a contar de 1º de março de 2019.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 11 dE MarÇo dE 2019.
ParSifal dE JESUS PoNTES
Chefe da Casa Civil da Governadoria do Estado
* Republicada por ter saído com incorreção no Diário Oficial do 
Estado nº 33.822, de 12 de março de 2019.

PORTARIA Nº. 2.427/2019-CCG, DE 11 DE MARÇO DE 2019
o cHEfE da caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto nº 13, de 7 de fevereiro 
de 2011, 
r E S o l V E:
nomear SáVio da coNcEiÇÃo BarBoSa para exercer o cargo em co-
missão de Assessor, código GEP-DAS-012.3, com lotação na Casa Civil da 
Governadoria do Estado, a contar de 1º de março de 2019.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 11 dE MarÇo dE 2019.
ParSifal dE JESUS PoNTES
Chefe da Casa Civil da Governadoria do Estado
* Republicada por ter saído com incorreção no Diário Oficial do 
Estado nº 33.822, de 12 de março de 2019.

PORTARIA Nº. 2.428/2019-CCG, DE 11 DE MARÇO DE 2019
o cHEfE da caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto nº 13, de 7 de fevereiro 
de 2011, 
r E S o l V E:
nomear Maria criSTiNa arrUda SaNcHES para exercer o cargo em 
comissão de assessor Técnico, código GEP-daS-012.4, com lotação na 
Casa Civil da Governadoria do Estado, a contar de 1º de março de 2019.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 11 dE MarÇo dE 2019.
ParSifal dE JESUS PoNTES
Chefe da Casa Civil da Governadoria do Estado
* Republicada por ter saído com incorreção no Diário Oficial do 
Estado nº 33.822, de 12 de março de 2019.

PORTARIA Nº. 2.535/2019-CCG DE 14 DE MARÇO DE 2019
o cHEfE da caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto nº. 13, de 7 de fevereiro 
de 2011,
coNSidEraNdo os termos do Processo nº. 2019/103121,
r E S o l V E:
autorizar JARBAS VASCONCELOS DO CARMO, Secretário Extraordinário 
de Estado para Assuntos Penitenciários, a viajar São Luís - MA, no dia 12 
de março de 2019, a fim de realizar visita Técnica ao presídio, devendo 
responder na ausência do titular, rENaTo NUNES VallE, corregedor Ge-
ral Penitenciário.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 14 dE MarÇo dE 2019.
ParSifal dE JESUS PoNTES
Chefe da Casa Civil da Governadoria do Estado
PORTARIA Nº. 2.536/2019-CCG DE 14 DE MARÇO DE 2019
o cHEfE da caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto nº. 13, de 7 de fevereiro 
de 2011, e
coNSidEraNdo os termos do ofício nº. 56673/2019/cGP/dGaf/SaGaT/
GaBSEc,
r E S o l V E:
i. exonerar diaNa da SilVa caSTro do cargo em comissão de coordena-
dor, código GEP-daS-011.4, com lotação na Secretaria de Estado de Meio 
ambiente e Sustentabilidade.
ii. nomear SaNdra Maria dE fiGUEirEdo  para exercer o cargo em 
comissão de coordenador, código GEP-daS-011.4, com lotação na Secre-
taria de Estado de Meio ambiente e Sustentabilidade.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 14 dE MarÇo dE 2019.
ParSifal dE JESUS PoNTES
Chefe da Casa Civil da Governadoria do Estado
PORTARIA Nº. 2.537/2019-CCG DE 14 DE MARÇO DE 2019
o cHEfE da caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto nº. 13, de 7 de fevereiro 
de 2011,
r E S o l V E:
tornar sem efeito o item ii da Portaria nº 2.505/2019-ccG de 13 de 
março de 2019, publicada no Diário Oficial do Estado nº 33.824, de 14 de 
março de 2019, que nomeou aNToNio roNaldo rodriGUES do carMo 
para exercer o cargo em comissão de Gerente Administrativo de Unidade 
Prisional, código GEP-daS-011.3, com lotação na Superintendência do 
Sistema Penitenciário.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 14 dE MarÇo dE 2019.
ParSifal dE JESUS PoNTES
Chefe da Casa Civil da Governadoria do Estado
PORTARIA Nº. 2.538/2019-CCG DE 14 DE MARÇO DE 2019
o cHEfE da caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto nº 13, de 7 de fevereiro 
de 2011, e
coNSidEraNdo os termos do Processo nº. 2019/101024,
r E S o l V E:
i. exonerar, a pedido, JESUS BErNadET PErEira dE oliVEira do cargo 

em comissão de Gerente Administrativo de Unidade Prisional, código GEP-
daS-011.3, com lotação na Superintendência do Sistema Penitenciário, a 
contar de 8 de março de 2019.
ii. nomear aMarildo SoUZa dE aBrEU para exercer o cargo em co-
missão de Gerente Administrativo de Unidade Prisional, código GEP-
daS-011.3, com lotação na Superintendência do Sistema Penitenciário, a 
contar de 8 de março de 2019.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 14 dE MarÇo dE 2019.
ParSifal dE JESUS PoNTES
Chefe da Casa Civil da Governadoria do Estado
PORTARIA Nº. 2.539/2019-CCG DE 14 DE MARÇO DE 2019
o cHEfE da caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto nº 13, de 7 de fevereiro 
de 2011, e
coNSidEraNdo os termos do Processo nº. 2019/101024,
r E S o l V E:
i. exonerar, a pedido, fraNciSco EdSoN VEraS SaNTaNa do cargo em 
comissão de Gerente de Segurança de Unidade Prisional, código GEP-
daS-011.3, com lotação na Superintendência do Sistema Penitenciário, a 
contar de 8 de março de 2019.
ii. nomear lUiZ HENriQUE loPES coElHo para exercer o cargo em 
comissão de Gerente de Segurança de Unidade Prisional, código GEP-
daS-011.3, com lotação na Superintendência do Sistema Penitenciário, a 
contar de 8 de março de 2019.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 14 dE MarÇo dE 2019.
ParSifal dE JESUS PoNTES
Chefe da Casa Civil da Governadoria do Estado
PORTARIA Nº. 2.540/2019-CCG DE 14 DE MARÇO DE 2019
o cHEfE da caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto nº 13, de 7 de fevereiro 
de 2011, e
coNSidEraNdo os termos do Processo nº. 2019/100986,
r E S o l V E:
i. exonera, a pedido, JoSiMar aNToNio liSBoa do cargo em comis-
são de Coordenador Administrativo de Unidade Prisional, código GEP-
daS-011.4, com lotação na Superintendência do Sistema Penitenciário, a 
contar de 8 de março de 2019.
ii. nomear SHEYlla alMEida aMaral para exercer o cargo em comis-
são de Coordenador Administrativo de Unidade Prisional, código GEP-
daS-011.4, com lotação na Superintendência do Sistema Penitenciário, a 
contar de 8 de março de 2019.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 14 dE MarÇo dE 2019.
ParSifal dE JESUS PoNTES
Chefe da Casa Civil da Governadoria do Estado
PORTARIA Nº. 2.541/2019-CCG DE 14 DE MARÇO DE 2019
o cHEfE da caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto nº 13, de 7 de fevereiro 
de 2011, e
coNSidEraNdo os termos do Processo nº. 2019/100986,
r E S o l V E:
i. exonerar o TEN cEl MarcoS JoSE aNdradE da SilVa do cargo em 
comissão de diretor de Unidade Prisional, código GEP-daS-011.5, com 
lotação na Superintendência do Sistema Penitenciário, a contar de 8 de 
março de 2019.
ii. nomear PaTrÍcia aBUcaTEr para exercer o cargo em comissão de 
diretor de Unidade Prisional, código GEP-daS-011.5, com lotação na Su-
perintendência do Sistema Penitenciário, a contar de 8 de março de 2019.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 14 dE MarÇo dE 2019.
ParSifal dE JESUS PoNTES
Chefe da Casa Civil da Governadoria do Estado
PORTARIA Nº. 2.542/2019-CCG DE 14 DE MARÇO DE 2019
o cHEfE da caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto nº 13, de 7 de fevereiro 
de 2011,
r E S o l V E:
nomear EdValdo cardoSo para exercer o cargo em comissão de Ge-
rente de Segurança de Unidade Prisional, código GEP-daS-011.3, com 
lotação na Superintendência do Sistema Penitenciário.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 14 dE MarÇo dE 2019.
ParSifal dE JESUS PoNTES
Chefe da Casa Civil da Governadoria do Estado
PORTARIA Nº. 2.543/2019-CCG DE 14 DE MARÇO DE 2019
o cHEfE da caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto nº 13, de 7 de fevereiro 
de 2011, 
r E S o l V E:
exonerar diNaldo Naiff alVES do cargo em comissão de assessor ad-
ministrativo II, código GEP-DAS-012.2, com lotação na Casa Civil da Go-
vernadoria do Estado.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 14 dE MarÇo dE 2019.
ParSifal dE JESUS PoNTES
Chefe da Casa Civil da Governadoria do Estado
PORTARIA Nº. 2.544/2019-CCG DE 14 DE MARÇO DE 2019
o cHEfE da caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto nº 13, de 7 de fevereiro 
de 2011, 
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r E S o l V E:
nomear fáBio aMoriM doS SaNToS para exercer o cargo em comissão 
de Assessor Administrativo II, código GEP-DAS-012.2, com lotação na 
Casa Civil da Governadoria do Estado.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 14 dE MarÇo dE 2019.
ParSifal dE JESUS PoNTES
Chefe da Casa Civil da Governadoria do Estado
PORTARIA Nº. 2.545/2019-CCG DE 14 DE MARÇO DE 2019
o cHEfE da caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto nº. 13, de 7 de fevereiro 
de 2011, e 
coNSidEraNdo os termos do Processo nº. 2019/11007,
r E S o l V E:
tornar sem efeito a Portaria nº 1.581/2019-CCG de 11 de fevereiro de 
2019, publicada no Diário Oficial do Estado nº 33.802, de 12 de fevereiro 
de 2019, que nomeou EdUardo PaUlo MarQUES raiol para exercer o 
cargo em comissão de assessor operacional i, código GEP-daS-012.2, 
com lotação na Casa Militar da Governadoria do Estado.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 14 dE MarÇo dE 2019.
ParSifal dE JESUS PoNTES
Chefe da Casa Civil da Governadoria do Estado
PORTARIA Nº. 2.546/2019-CCG DE 14 DE MARÇO DE 2019
o cHEfE da caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto nº. 13, de 7 de fevereiro 
de 2011, 
r E S o l V E:
nomear GaBriEl NaZarENo MElo da SilVa para exercer o cargo em 
comissão de Gerente, código GEP-daS-011.3, com lotação na Secretaria 
de Estado de Desenvolvimento Econômico, Mineração e Energia, a contar 
de 1º de março de 2019.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 14 dE MarÇo dE 2019.
ParSifal dE JESUS PoNTES
Chefe da Casa Civil da Governadoria do Estado
PORTARIA Nº. 2.547/2019-CCG DE 14 DE MARÇO DE 2019
o cHEfE da caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas, e
coNSidEraNdo o disposto no art. 13, inciso i, da lei nº. 7.543, de 20 
de julho de 2011,
r E S o l V E:
relotar EliZaBETH SoUSa do NaSciMENTo, assessor de Gabinete, na 
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda 
- SEaSTEr.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 14 dE MarÇo dE 2019.
ParSifal dE JESUS PoNTES
Chefe da Casa Civil da Governadoria do Estado
PORTARIA Nº. 2.548/2019-CCG DE 14 DE MARÇO DE 2019
o cHEfE da caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo decreto nº. 2.168, de 27 de maio 
de 1997, e
coNSidEraNdo os termos do Processo nº. 2019/59180,
CONSIDERANDO ainda, a PORTARIA Nº. 1.497/2019-CCG, de 7 de 
fevereiro de 2019, publicada no DOE nº. 33.773, de 4 de janeiro 
de 2019,
r E S o l V E:
autorizar a permanência de JoÃo cHaMoN NETo, Secretário regional 
de Governo do Sudeste do Pará, na cidade de Belém, no período de 10 a 
12 de fevereiro de 2019, e conceder para tanto, de acordo com as bases 
legais e vigentes, 3 (três) diárias complementares.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 14 dE MarÇo dE 2019.
ParSifal dE JESUS PoNTES
Chefe da Casa Civil da Governadoria do Estado
ERRATA DA PORTARIA 2.391/2019-CCG, DE 8 DE FEVEREIRO DE 
2019, PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO Nº 33.821, DE 
11 DE FEVEREIRO DE 2019.
onde se lê: nomear STANLEY SAMPAIO PERES
leia-se: nomear ESTANLEY SAMPAIO PERES
ParSifal dE JESUS PoNTES
Chefe da Casa Civil da Governadoria do Estado

Protocolo: 414580

.

.

NÚCLEO DE ARTICULAÇÃO E CIDADANIA

.

.

.

PORTARIA
.

PORTARIA Nº 007/2019 – GAB/NAC, Belém PA, 12 de março de 2019.
a dirETora GEral do NÚclEo dE arTicUlaÇÃo E cidadaNia, usando 
de suas atribuições legais,
coNSidEraNdo o disposto na lei federal nº 10.520 de 17 de julho de 
2002 e no Decreto Estadual nº 2.069 de 20 de fevereiro de 2006.

rESolVE:
Designar por um período de 01 (um) ano, os servidores abaixo relaciona-
dos, para atuarem como autoridade competente/Homologadora, pregoei-
ro e Membros da Equipe de apoio, neste Núcleo de articulação e cidada-
nia- NAC, nos Sistemas de Pregão Eletrônico/Comprasnet, que vierem a 
ser utilizados pelo Estado.

Dados do Servidor Perfil
Nome: Ivaldo Afonso Xavier de Amorim

Matrícula nº 5920408
cPf nº 219.328.752-04

Endereço Comercial: Av. Doutor Freitas, 2531 CEP: 66087-810 – 
Pedreira - Belém-Pa

autoridades Homologadora

Nome: Luiz Fernando Souza Lobato
Matrícula nº 55589973
cPf nº 812.242.222-53

Endereço Comercial: Av. Doutor Freitas, 2531 CEP: 66087-810 – 
Pedreira - Belém-Pa

Pregoeiro

Nome: Zacarias Rodrigues da Silva
Matrícula nº 3336573

cPf nº 015.550.142-91
Endereço Comercial: Av. Doutor Freitas, 2531 CEP: 66087-810 – 

Pedreira - Belém-Pa
Nome: Bruno Nonato dias Medeiros Brasil

Matrícula 5946691
cPf n° 440.849.432-15

Endereço Comercial: Av. Doutor Freitas, 2531 CEP: 66087-810 – 
Pedreira - Belém-Pa

Membros da Equipe de apoio

Esta portaria entrará em vigor, na data de sua publicação.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE,
JUliaNa Márcia BarroSo
diretora Geral

Protocolo: 414453

.

.

CASA MILITAR DA GOVERNADORIA

.

.

.

CONTRATO
.

EXTRATO DE CONTRATO- CMG
contratante: caSa MiliTar da GoVErNadoria do ESTado
contratado: WalTEr WilToN arBaGE
cPf: 000.377.372/87
Modalidade: diSPENSa dE liciTaÇÃo Nº 001/2019
Objeto: O presente contrato tem por objeto locação de imóvel residencial 
exclusivamente para servir de Casa de Apoio à Residência do Governa-
dor do Estado por 24 (vinte e quatro) meses. O Contrato Administrativo 
nº 001/2019 – CMG, com fulcro no Art. 24, inciso X, da Lei Federal nº 
8.666/93, e Parecer Jurídico nº 031/2019 – AJUR/CMG.
Valor Global: r$ 144.000,00
Dotação orçamentária - Elemento de Despesa: 33.90.36, Atividade: 8315, 
funcional Programática: 04.122.1297.8315 e fonte: 0101.
Vigência do Contrato: 01/03/2019 à 28/02/2021.
data de assinatura: 01/03/2019.
OSMAR VIEIRA DA COSTA JÚNIOR – CEL QOPM R/R RG 9916
Chefe da Casa Militar da Governadoria do Estado do Pará

Protocolo: 414319

.

.

DISPENSA DE LICITAÇÃO
.

TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO                 
Fica dispensada de licitação a despesa abaixo especificada, com funda-
mento no inciso X, do art. 24, da lei 8.666/93, e o exposto no Parecer 
Jurídico Nº 031/2019 – AJUR/CMG, de 18 de fevereiro de 2019.
N° da dispensa: 001/2019-cMG
N° do Processo: 057/2019-cMG
Partes: caSa MiliTar da GoVErNadoria do ESTado e WalTEr Wil-
ToN arBaGE
cPf: 000.377.372/87
Objeto: O presente contrato tem por objeto locação de imóvel residencial 
exclusivamente para servir de Casa de Apoio à Residência do Governa-
dor do Estado por 24 (vinte e quatro) meses. O Contrato Administrativo 
nº 001/2019 – CMG, com fulcro no Art. 24, inciso X, da Lei Federal nº 
8.666/93, e parecer jurídico nº 031/2019 – AJUR/CMG.
Valor total: R$ 144.000,00 (cento e quarenta e quatro mil reais).
doTaÇÃo orÇaMENTária:
Elemento de Despesa: 33.90.36 –. Funcional Programática: 
04.122.1297.8315 –. Fonte: 0101000000.
Belém-Pa, 13 de março de 2019.
OSMAR VIEIRA DA COSTA JÚNIOR – CEL QOPM R/R RG 9916
chefe da casa Militar da Governadoria do Estado do Pará

Protocolo: 414320
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RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
.

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO                                                                      
Considerando o Parecer Jurídico Nº 031/2019 – AJUR/CMG, de 18 de feve-
reiro de 2019, constante no Processo Administrativo nº 057/2019 - CMG, 
reconheço e ratifico o Termo de Dispensa de Licitação nº 001/2019-CMG 
com fulcro no art. 24, inciso X, da lei federal nº 8.666/93, e Parecer Ju-
rídico nº 031/2019 – AJUR/CMG., para contratação de locação de imóvel 
residencial exclusivamente para servir de Casa de Apoio à Residência do 
Governador do Estado por 24 (vinte e quatro) meses.
Belém-Pa, 13 de março de 2019.
OSMAR VIEIRA DA COSTA JÚNIOR – CEL QOPM R/R RG 9916
Chefe da Casa Militar da Governadoria do Estado do Pará

Protocolo: 414321

.

.

DIÁRIA
.

PORTARIA Nº 091/2019 – CMG, 14 DE MARÇO DE 2019
o cHEfE da caSa MiliTar da GoVErNadoria do ESTado, no uso de 
suas atribuições legais, e.
coNSidEraNdo: o Processo nº 131/2019 - cMG, datado de 11/03/2019
rESolVE:
I - Conceder de acordo com as bases legais vigentes, diárias ao policial 
militar abaixo mencionado, por ter que seguir viagem para o município de 
Santarém/PA, a serviço do Governo do Estado.

NoME Mf cPf PErÍodo diáriaS
MaJ PM rG 15168 lUiS roBErTo loBaTo doS SaNToS 

JUNior 5808030/1 599.345.572-15 17/03 a 
23/03/2019

6,5 
(Completas)

dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém/Pa, 14 de março de 2019                                   
OSMAR VIEIRA DA COSTA JÚNIOR – CEL QOPM R/R RG 9916
Chefe da Casa Militar da Governadoria do Estado

Protocolo: 414385
PORTARIA Nº 092/2019 – CMG, 14 DE MARÇO DE 2019
o cHEfE da caSa MiliTar da GoVErNadoria do ESTado, no uso de 
suas atribuições legais, e.
coNSidEraNdo: o Processo nº 132/2019 - cMG, datado de 11/03/2019
rESolVE:
I - Conceder de acordo com as bases legais vigentes, diárias aos policiais 
militares abaixo mencionados, por terem que seguir viagem para o muni-
cípio de Marabá/PA, a serviço do Governo do Estado.

NoME Mf cPf PErÍodo diáriaS

MaJ PM rG 26595 lUiZ carloS doS SaNToS TorrES 8400626/1 742.298.772-34 30/03 a 
06/04/2019

7,5 
(Completas)cB PM rG 38121 WEllYToN da SilVa coSTa 57191885/2 741.933.412-91

dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém/Pa, 14 de março de 2019                                  
OSMAR VIEIRA DA COSTA JÚNIOR – CEL QOPM R/R RG 9916
Chefe da Casa Militar da Governadoria do Estado

Protocolo: 414413
PORTARIA Nº 090/2019 – CMG, 14 DE MARÇO DE 2019
O CHEFE DA CASA MILITAR DA GOVERNADORIA DO ESTADO, no 
uso de suas atribuições legais, e.
coNSidEraNdo: o Processo nº 130/2019 - cMG, datado de 11/03/2019
rESolVE:
I - Conceder de acordo com as bases legais vigentes, diárias ao policial 
militar abaixo mencionado, por ter que seguir viagem para o município 
Santarém/PA, a serviço do Governo do Estado.

NoME Mf cPf PErÍodo diáriaS

SUB TEN PM rr rG 13099 HUMBErTo diaS da SilVa 50193460-1 223.639.712-72 17/03 a 
23/03/2019

6,5 
(Completas)

dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém/Pa, 14 de março de 2019
OSMAR VIEIRA DA COSTA JÚNIOR – CEL QOPM R/R RG 9916
Chefe da Casa Militar da Governadoria do Estado

Protocolo: 414238
PORTARIA Nº 093/2019 – CMG, 14 DE MARÇO DE 2019  
o cHEfE da caSa MiliTar da GoVErNadoria do ESTado, no uso de 
suas atribuições legais, e.
coNSidEraNdo: o Processo nº 133/2019 - cMG, datado de 11/03/2019
rESolVE:
I - Conceder de acordo com as bases legais vigentes, diárias ao policial 
militar abaixo mencionado, por ter que seguir viagem para o município 
de aBaETETUBa/Pa, para prestar depoimento nos autos do Processo n° 
0008972-83.2017.814.0070.

NoME Mf cPf PErÍodo diáriaS

cP QoPM rG 35503 KHiSTiaN BaTiSTa caSTro 57198337/1 749.574.572-
04

26/02/2019
26/02/2019

1,0
(Alimentação)

dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém/Pa, 14 de março de 2019
OSMAR VIEIRA DA COSTA JÚNIOR – CEL QOPM R/R RG 9916
Chefe da Casa Militar da Governadoria do Estado

Protocolo: 414399

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

.

ERRATA
.

Errata da PORTARIA Nº 141/2019-PGE.G., de 28.02.2019, publi-
cado no DOE nº 33817 de 06.03.2019
Onde se lê:

Juliana Goes rocha 5941099/1 2018/2019 12.04 a 13.05.19

Leia-se:

Juliana Goes rocha 5941099/1 2018/2019 12.04 a 11.05.19

Protocolo: 414334
ERRATA DA PORTARIA Nº 165, DE 11/03/2019, publicada no DOE 
Nº 33.822, de 12/03/2019.
ONDE SE LÊ: (…) a contar de 16 de janeiro de 2019. 
LEIA-SE: (…) a contar de 16 de março de 2019.

Protocolo: 414328

.

.

DIÁRIA
.

PORTARIA Nº 171/2019 – PGE.G., 14 de março de 2019.
A Procuradora-Geral Adjunta Administrativa, no uso das suas atribuições 
legais...
rESolVE:
coNcEdEr, de acordo com o decreto 2.819 de 06.09.94, ½ diária aos 
servidores Rose Mary da Silva Pinheiro, Agente Administrativo, Id. Fun-
cional nº 31763/1 e augusto césar da costa Moutinho, Motorista, id. fun-
cional nº 55589774/1, para participar de audiência referente ao processo 
judicial nº 0000034-77.2019.5.08.0125, no dia 21.03.2019.
local de origem: Belém/Pa
local de destino: abaetetuba/Pa
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se. 
adriaNa fraNco BorGES GoUVEia
Procuradora-Geral Adjunta Administrativa

Protocolo: 414332

.

.

FUNDAÇÃO PROPAZ

.

.

.

DESIGNAR SERVIDOR
.

PORTARIA Nº 007DE 12 DE MARÇO DE 2019
a PrESidENTE da fUNdaÇÃo ProPaZ, no uso das atribuições legais, que 
lhe são conferidas pelo decreto publicado no doE Nº. 33798, de 06 de 
Fevereiro de 2019, em observância aos termos da Lei nº 8.097 de 01 de 
janeiro de 2015, e,
coNSidEraNdoo que dispõe osartigos 58, inciso iii e 67 da lei nº. 
8.666/93, acerca do acompanhamento e fiscalização da execução dos 
contratos edecreto nº 870 de 04 de outubro de 2013;
CONSIDERANDOnecessidades institucionais no âmbito desta Fundação 
ProPaZ,nos termos do Processo nº 2017/430504;
rESolVE:
Art. 1º - Designar o servidor ARIOVALDO FONSECA MAIA, Matrícula 
nº 5945725, ocupante do cargo de diretor de ações Estratégicas, para 
acompanhar e fiscalizar a execução do coNTraTo Nº 001/2018,celebra-
do entre a fundação ProPaZ e MarcoS alEXaNdrE MoraES MENdESe 
OLINDA RODRIGUES MENDES, cujo objeto é Locação de imóvel urbano 
situado na Av.Espírito Santo, Quadra 08, lote 02,nº 285, bairro: Amapá, 
Marabá- Pa, matrícula 26.506.
Art. 2º Nos impedimentos, ausências legais ou eventuais do Titular, oa-
companhamento e fiscalização de que trata o Art.1º desta Portaria, será 
exercida pelo Suplente, servidor RENATO SANTOS DA SILVA, Matrícula 
5946708, ocupante do cargo de coordenador de Núcleo regional.
Art. 3º Ao fiscal do contrato compete o acompanhamento e fiscalização da 
execução do contrato até o termino do prazo de sua vigência, inclusive o 
atesto dos documentos fiscais.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo 
seus efeitos a partir de 22 de fevereiro de 2019.
Art. 5ºRevogam-se as disposições em contrário.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
GaBiNETE da PrESidENTE, 12 dE MarÇo dE 2019.
raiMUNda NoNaTa rocHa TEiXEira
Presidente da fundação ProPaZ

Protocolo: 414183
PORTARIA Nº 006DE 12 DE MARÇO DE 2019
a PrESidENTE da fUNdaÇÃo ProPaZ, no uso das atribuições legais, que 
lhe são conferidas pelo decreto publicado no doE Nº. 33798, de 06 de 
Fevereiro de 2019, em observância aos termos da Lei nº 8.097 de 01 de 
janeiro de 2015, e,
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coNSidEraNdoo que dispõe osartigos 58, inciso iii e 67 da lei nº. 
8.666/93, acerca do acompanhamento e fiscalização da execução dos 
contratos edecreto nº 870 de 04 de outubro de 2013;
CONSIDERANDOnecessidades institucionais no âmbito desta Fundação 
ProPaZ,nos termos do Processo nº2015/466802;
rESolVE:
Art. 1º - Designar o servidor RENATO SANTOS DA SILVA, Matrícula 
5946708, ocupante do cargo de coordenador de Núcleo regional, para 
acompanhar e fiscalizar a execução do CONTRATO Nº 002/2016,celebrado 
entre a fundação ProPaZ e MarcocoElHo SErViÇo lTda., cujo obje-
to é a contratação futura de empresa especializada para prestação dos 
serviços de portaria, a serem executados na sede e postos da Fundação 
Propaz.
Art. 2º Nos impedimentos, ausências legais ou eventuais do Titular, 
oacompanhamento e fiscalização de que trata o Art.1º desta Portaria, 
será exercida pelaSuplente, servidoraTHATIANE COELHO LIMA, Matrícu-
la 5946709, ocupante do cargo de coordenadorado Núcleo de Políticas 
Sociais.
Art. 3º Ao fiscal do contrato compete o acompanhamento e fiscalização da 
execução do contrato até o termino do prazo de sua vigência, inclusive o 
atesto dos documentos fiscais.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo 
seus efeitos a partir de 22 de fevereiro de 2019.
Art. 5ºRevogam-se as disposições em contrário.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
GaBiNETE da PrESidENTE, 12 dE MarÇo dE 2019.
raiMUNda NoNaTa rocHa TEiXEira
Presidente da fundação ProPaZ

Protocolo: 414243

.

.

TERMO ADITIVO A CONTRATO
.

EXTRATO DO SEGUNDO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº 
001/2018
oBJETo:redução do Valorinicialdo coNTraTo Nº 001/2018, nos termos 
previstos em sua Cláusula Quarta.
locaTária: fUNdaÇÃo ProPaZ
locadorES: MarcoS alEXaNdrE MoraES MENdES e oliNda rodri-
GUES MENdES.
ENdErEÇo: rua Senador Manoel Barata, 1569, reduto Belém/Pa, cEP.: 
66.053-320
doTaÇÃo: Exercício: 2019
Elemento de Despesa: 3390-36 (Outros serviços de terceiros – pessoa 
física).
Fonte de Recursos: 0101 – (Recursos do Tesouro)
ação: 229896
Pi: 2120008222c
Valor Mensal: r$ 10.480,00
Valor anual: r$125.760,00
fUNdaMENTaÇÃo lEGal:art. 3º parágrafo único do decreto nº 1 de 2 de 
janeiro de 2019 do Governo do Estado do Pará, art. 62, §3º I, da Lei nº 
8.666/93 e alterações.
aSSiNaTUra: 12 de março de 2019.
ordENador rESPoNSáVEl:raimunda Nonata rocha Teixeira Presidente 
fundação ProPaZ

Protocolo: 414207

.

.

SECRETARIA DE ESTADO 
DE ADMINISTRAÇÃO

.

.

.

TÉRMINO DE VÍNCULO DE SERVIDOR
.

PORTARIA N° 056 de 12 de Março de 2019
a SEcrETária dE ESTado dE adMiNiSTraÇÃo, no uso da competência 
delegada através do Decreto Governamental de 1º de janeiro de 2019, 
publicado no Diário Oficial n° 33.772 de 03.01.2019, e ainda,
considerando o Processo nº. 2019/90744.
rESolVE:
Exonerar a pedido, de acordo com o art. 59 da lei n° 5810 de 24/01/94, a 
servidora CRISTIANE SANTOS DA CRUZ, Matricula 57234104-1, do cargo 
de Especialista em Educação, classe i, com lotação na Secretaria de Esta-
do de Educação - SEdUc, a contar de 04/02/2019, resguardando o direito 
à recondução nas hipóteses do art. 57, inciso I, do citado diploma legal.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE adMiNiSTraÇÃo, 12 de Março de 2019.
HaNa SaMPaio GHaSSaN 
Secretária de Estado de administração, respondendo.

Protocolo: 414386

.

.

DIÁRIA
.

PORTARIA Nº 077/2019 - DAF/SEAD, DE 13 DE MARÇO DE 2019
a dirETora dE adMiNiSTraÇÃo E fiNaNÇaS, no uso das atribuições 
que lhe foram conferidas pela Portaria nº. 81/2019-ccG de 10.01.2019, 
publicada no doE nº. 33.778 de 11.01.2019 e as que lhe foram delegadas 

pela PorTaria Nº 0018/2019 de 14.01.2019, publicada no doE nº. 
33782 de 16.01.2019, e ainda;
coNSidEraNdo o art. 145 da lei nº.5.810 de 24.01.1994;
rESolVE:
I- Autorizar o servidor ROBERTO CARLOS FURTADO DE PINA, Id. Fun-
cional nº. 3948/ 1, ocupante do cargo de Motorista, lotado na Gerên-
cia de Serviços /SEAD, a viajar ao município de Abaetetuba/PA, no dia 
15.03.2019, a fim de conduzir servidores, no referido município.
II- Conceder de acordo com as bases legais vigentes ½ (meia) diária ao 
servidor acima, que se deslocará conforme item I.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE adMiNiSTraÇÃo, 13 de MarÇo dE 2019.
SHirlEi SaNToS araUJo
diretora de administração e finanças

Protocolo: 414061
PORTARIA Nº 075/2019 - DAF/SEAD, DE 13 DE MARÇO DE 2019
a dirETora dE adMiNiSTraÇÃo E fiNaNÇaS, no uso das atribuições 
que lhe foram conferidas pela Portaria nº. 81/2019-ccG de 10.01.2019, 
publicada no doE nº. 33.778 de 11.01.2019 e as que lhe foram delegadas 
pela PorTaria Nº 0018/2019 de 14.01.2019, publicada no doE nº. 
33782 de 16.01.2019, e ainda;
coNSidEraNdo o art. 145 da lei nº.5.810, de 24.01.1994, e o Processo 
nº. 2019/104490;
rESolVE:
I- Autorizar o servidor JOSE MARIA SARDINHA JUNIOR, Id. Funcional nº. 
55587306/1, ocupante do cargo de Técnico em Gestão de infraestrutura, 
lotado na Coordenadoria do Patrimônio Imobiliário, a viajar ao município 
de Abaetetuba/PA, no dia 15.03.2019, a fim de verificar as condições 
estruturais do imóvel estadual de RPI nº. 1874, que está sendo devolvido 
pelo Tribunal de Justiça do Estado, bem como a realização de visitas téc-
nicas aos imóveis pertencentes ao Estado, no referido município.
II- Conceder de acordo com as bases legais vigentes ½ (meia) diária o 
servidor acima, que se deslocará conforme item I.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE adMiNiSTraÇÃo, 13 de MarÇo dE 2019
                                           
SHirlEi SaNToS araUJo
diretora de administração e finanças

Protocolo: 414057
PORTARIA Nº 075/2019 - DAF/SEAD, DE 13 DE MARÇO DE 2019
a dirETora dE adMiNiSTraÇÃo E fiNaNÇaS, no uso das atribuições 
que lhe foram conferidas pela Portaria nº. 81/2019-ccG de 10.01.2019, 
publicada no doE nº. 33.778 de 11.01.2019 e as que lhe foram delegadas 
pela PorTaria Nº 0018/2019 de 14.01.2019, publicada no doE nº. 
33782 de 16.01.2019, e ainda;
coNSidEraNdo o art. 145 da lei nº.5.810, de 24.01.1994, e o Processo 
nº. 2019/104490;
rESolVE:
I- Autorizar o servidor DANIEL NASCIMENTO VALENTE, Id. Funcional nº. 
57196981/ 1, ocupante do cargo de Técnico em Gestão de infraestrutura, 
lotado na Gerência de Cadastro e Administração do Patrimônio Mobiliário, 
a viajar ao município de Abaetetuba/PA, no dia 15.03.2019, a fim de 
verificar as condições estruturais do imóvel estadual de RPI nº. 1874, 
que está sendo devolvido pelo Tribunal de Justiça do Estado, bem como 
a realização de visitas técnicas aos imóveis pertencentes ao Estado, no 
referido município.
II- Conceder de acordo com as bases legais vigentes ½ (meia) diária o 
servidor acima, que se deslocará conforme item I.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE adMiNiSTraÇÃo, 13 de MarÇo dE 2019
                                         
SHirlEi SaNToS araUJo
diretora de administração e finanças

Protocolo: 414058

.

.

OUTRAS MATÉRIAS
.

EXTRATO
ACORDO DE COOPERAÇÃO Nº 02/2019
ParTÍciPES: o ESTado do Pará E a aSSEMBlEia lEGiSlaTiVa do ES-
Tado do Pará.
OBJETO: cessão recíproca dos servidores pertencentes aos quadros per-
manentes dos partícipes, quando houver interesse comum e concordância 
do servidor.
VIGÊNCIA: 24 (vinte e quatro) meses, contados da data de assinatura, 
sendo permitida a sua prorrogação a partir de manifestação prévia dos 
partícipes, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, podendo, ainda, 
ser extinto a qualquer tempo mediante comunicação escrita.
daTa da aSSiNaTUra: 13/03/2019
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SiGNaTárioS:
HaNa SaMPaio GHaSSaN
Secretária de Estado de administração, respondendo.
daNiEl BarBoSa SaNToS
Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Pará

Protocolo: 414075
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GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ 
SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO (SEAD)

SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA 
SOCIAL (SEGUP)

SUPERINTENDÊNCIA DO SISTEMA PENITENCIÁRIO DO ESTADO 
DO PARÁ (SUSIPE)

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGO DE AGENTE 
PRISIONAL

CONCURSO PÚBLICO C – 199
EDITAL Nº39/2019 – SEAD/SUSIPE, DE 14 DE JANEIRO DE 2019

PROSSEGUIMENTO NO CONCURSO PÚBLICO – SUB JUDICE
A Secretaria de Estado de Administração – SEAD a Superintendência do 
Sistema Penitenciário do Estado do Pará – SUSIPE, representadas por sua 
Secretária e seu Superintendente, no uso das atribuições legais, mediante 
as condições estipuladas neste Edital e demais disposições legais apli-
cáveis, tornam público o EDITAL DE PROSSEGUIMENTO NO CONCURSO 
PÚBLICO – SUB JUDICE, tendo em vista as decisões proferidas nos autos 
nº. 0800097-09.2019.84.0301 e 0800244-35.2019.84.0301, conforme 
segue:
Art. 1º Em cumprimento à decisão judicial especificada acima, fica asse-
gurado aos candidatos abaixo relacionados, o prosseguimento no concur-
so Público, aberto pelo Edital Nº 001/2017.

NoME iNScriÇÃo carGo
Iraildon De Jesus Araujo (sub judice) 6000016439 aGENTE PriSioNal - GUaMá
Vanessa Da Silva Aguiar(sub judice) 6000010148 aGENTE PriSioNal - GUaMá

Art. 2º Os candidatos deverão ficar atentos as futuras publicações re-
alizadas no endereço eletrônico http://www.aocp.com.br, referentes as 
convocações das demais fases do certame.
Art. 3° Este Edital entra em vigor na data de sua publicação, revogadas 
as disposições contrárias.
Belém/Pa, 14 de março de 2019.
HaNa SaMPaio GHaSSaN
Secretária de Estado de administração, respondendo.
JarBaS VaScoNcEloS do carMo
Superintendente do Sistema Penitenciário, respondendo.

Protocolo: 414448
GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO (SEAD)
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA 

SOCIAL (SEGUP)
SUPERINTENDÊNCIA DO SISTEMA PENITENCIÁRIO DO ESTADO 

DO PARÁ (SUSIPE)
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DE NÍVEIS 

SUPERIOR E MÉDIO
CONCURSO PÚBLICO C – 204

EDITAL Nº37/2019– SEAD/SUSIPE, DE 14 DE MARÇO DE 2019
RESULTADO PROVISÓRIO DA AVALIAÇÃO DE TÍTULOS

A Secretaria de Estado de Administração – SEAD a Superintendência do 
Sistema Penitenciário do Estado do Pará – SUSIPE representadas por sua 
Secretária e seu Superintendente, no uso das atribuições legais, mediante 
as condições estipuladas neste Edital, seu anexo e demais disposições 
legais aplicáveis, tornam público o RESULTADO PROVISÓRIO DA AVALIA-
ÇÃO DE TÍTULOS, do Concurso Público destinado ao provimento de cargos 
de Níveis Superior e Médio da Superintendência do Sistema Penitenciário 
do Estado do Pará, aberto pelo Edital n° 001/2017, nos seguintes termos:
Art. 1º Fica divulgado no ANEXO ÚNICO deste Edital o resultado da Ava-
liação de Títulos, conforme os critérios estabelecidos no item 16 do Edital 
de Concurso Público nº 001/2017, dos candidatos convocados através do 
Edital de convocação para Avaliação de Títulos, divulgado no dia 19 de 
fevereiro de 2019.
I - O candidato poderá consultar individualmente seu resultado na Ava-
liação de Títulos através do endereço eletrônico www.aocp.com.br no link 
Boletim de desempenho da avaliação de títulos.
Art. 2º Quanto ao resultado divulgado da Avaliação de Títulos, divulgado, 
caberá interposição de recurso, que deverá ser protocolado em formulário 
próprio, disponível no endereço eletrônico www.aocp.com.br, no período 
da 0h00min do dia 18/03/2019 até as 23h59min do dia 19/03/2019, ob-
servado o horário oficial de Brasília – DF.
Art. 3º Este Edital entra em vigor na data de sua publicação, revogadas 
as disposições contrárias.
Belém/Pa, 14 de março de 2019.
HaNa SaMPaio GHaSSaN
Secretária de Estado de administração, respondendo
JarBaS VaScoNcEloS do carMo
Superintendente do Sistema Penitenciário, respondendo

 ANEXO ÚNICO
401.1 - TÉC DE ADM E FINANÇAS - ADMINISTRAÇÃO - 

METROPOLITANA

NoME iNScriÇÃo TÍTUloS NoTa Na aValiaÇÃo dE 
TÍTUloS

Adão Maxmiliano De Souza Regis 5280022662 0.50 0.50
Beatriz Barreiros Rodrigues Baia 5280027522 0.50 0.50

Camila Silva Bastos 5280024695 - 0.00
cecilia ribeiro Guimaraes 5280000869 1.00 1.00

cícero Tomé Santos feitosa 5280022871 - 0.00
Erico lamego Pereira 5280050723 0.50 0.50

Evelyn Bruna Souza Dos Santos 5280004050 - 0.00
Humberto Jefferson Alves Andrade 5280046733 - 0.00

igor do Nascimento Sudario 5280040374 1.00 1.00
Jessica lobato Maues 5280034168 0.50 0.50

João Feliph Bonfim Corrêa 5280051448 - 0.00
Joyce Silva Da Silva 5280021022 1.00 1.00

luanda da conceição coelho de Barros 5280038287 - 0.00
Luciana Rabelo Silva 5280049348 0.50 0.50

Michel cleiton Guerreiro de andrade 5280050812 1.00 1.00
Nelcy Aquino Pinheiro 5280052303 1.00 1.00

Priscila Souza Garcia Machado 5280038955 - 0.00
Roberto Junior De Oliveira Rocha 5280047877 - 0.00

Sandro luis Gaia Pamplona 5280041232 1.85 1.85
Thiago cantao Pena 5280001924 0.50 0.50

Weskley Bruno Siqueira De Abreu 5280031519 1.00 1.00
402.1 - TÉc dE adM E fiNaNÇaS - BiBlioTEcoNoMia - METroPoliTaNa

NoME iNScriÇÃo TÍTUloS NoTa Na aValiaÇÃo dE 
TÍTUloS

Karina De Oliveira Silva 5290002520 1.00 1.00
Ruylon Calheiro Peixoto 5290005278 0.50 0.50

403.1 - TÉc dE adM E fiNaNÇaS - ciÊNciaS coNTáBEiS - METroPoliTaNa

NoME iNScriÇÃo TÍTUloS NoTa Na aValiaÇÃo dE 
TÍTUloS

Alvaro Luiz Pereira Junior 5300045740 0.50 0.50
Andrey Correa Da Silva (Sub Judice) 5300011436 0.50 0.50

Bruno araújo costa 5300045507 - 0.00
Carla Fabricia Da Silva Luz 5300037240 1.00 1.00

danielle cristina da conceição furtado 5300006384 1.00 1.00
Diego Delamare Da Silva Martins 5300015220 0.50 0.50

Elana Rodrigues Queiroz 5300042308 1.00 1.00
Francisco Marcelo Da Costa Silva 5300009172 - 0.00

Gabriel Gonzaga Freire 5300002847 - 0.00
George figueiredo de araújo 5300047533 0.50 0.50

igor dias castelo Branco 5300017901 - 0.00
Jefferson De Souza Pacheco 5300025382 - 0.00

lêda Maria Guimarães Santos 5300024671 0.50 0.50
leticia Barreto campos 5300016714 - 0.00
Lucas Da Silva Lessa 5300030503 - 0.00
Suelen Silva Costa 5300033689 - 0.00

Tafnes caroline Moraes Vieira 5300045826 1.00 1.00
Valdenilson Souza Santos 5300000639 - 0.00

404.1 - TÉc dE adM E fiNaNÇaS - ESTaTÍSTica - METroPoliTaNa

NoME iNScriÇÃo TÍTUloS NoTa Na aValiaÇÃo dE 
TÍTUloS

Cristiane Alves Dos Santos 5310024980 0.50 0.50
Denize Rafaela Alfaia Do Nascimento 5310025034 0.50 0.50

fadua Jorbelha caldas ferreira antonio 5310010366 1.35 1.35
Felipe Augusto Silva De Castro 5310051087 - 0.00

Huelison fabio Santa Brigida cunha 5310045043 - 0.00
Jacqueline Agnes Da Silveira Santos 5310054258 1.00 1.00

Maira Amaral Alves 5310031378 - 0.00
Miguel Monteiro De Souza 5310010552 0.50 0.50

Paola Da Silva Martins 5310033516 - 0.00
405.1 - TÉc EM GES PENiTENciária - BioMEdiciNa - METroPoliTaNa

NoME iNScriÇÃo TÍTUloS NoTa Na aValiaÇÃo dE 
TÍTUloS

amália raiana fonseca lobato 5320015567 - 0.00
andresa corrêa Pinto 5320038261 - 0.00

Camila Pâmela Santos De Almeida 5320035300 1.35 1.35
Leonardo Quintão Siravenha 5320026011 3.00 3.00

Tahiana Maria Coelho De Azevedo 5320037904 1.85 1.85
405.2 - TÉc EM GES PENiTENciária - BioMEdiciNa - GUaMá

NoME iNScriÇÃo TÍTUloS NoTa Na aValiaÇÃo dE 
TÍTUloS

Amanda Neves Da Silva 5330012298 0.50 0.50
Ellen Priscila dos reis ferreira 5330050532 1.35 1.35
Harlene Nazaré Alves Matias 5330046131 - 0.00

Marcia caroline Bahia rodrigues 5330023807 1.85 1.85
rafaella do Nascimento ferreira 5330008707 0.85 0.85

406.1 - TÉc EM GES PENiTENciária - ENfErMaGEM - METroPoliTaNa

NoME iNScriÇÃo TÍTUloS NoTa Na aValiaÇÃo dE 
TÍTUloS

Barbara Ribeiro De Oliveira 5340033145 1.00 1.00
Camilla Munique Aviz Soares 5340031030 1.00 1.00

Carla Do Socorro De Vasconcelos Da Silva 5340011388 1.00 1.00
carmen larissa Soares araújo 5340044483 0.50 0.50

Claudio De Carvalho Alencar Junior 5340019124 1.00 1.00
Danielle Pereira Maurity 5340048075 1.00 1.00

diana damasceno Guerreiro 5340017890 1.00 1.00
dianne carla Santos dos Santos 5340045022 - 0.00
Elanny Glicia Oliveira Da Costa 5340003838 0.50 0.50

Janete abreu correa 5340036441 1.00 1.00
Joana cleia Trindade fideralino 5340013975 1.00 1.00
Julio Éden Davi Lopes Araujo 5340040079 1.00 1.00

Kátia Cilene De Souza 5340047819 1.00 1.00
Maria Izabel Trindade Dos Santos 5340038843 1.00 1.00
Maria reginete freitas damasceno 5340044334 0.50 0.50

MarilENE fErrEira MElo 5340020051 0.50 0.50
Mayara Fonseca Dantas 5340005571 1.00 1.00

Monica lahis de Miranda Velloso 5340032826 1.00 1.00
Norma Suely Celso Dos Santos Monção 5340053386 1.00 1.00

odicleber repolho lobato 5340022245 1.00 1.00
Patricia ribeiro rodrigues 5340048430 1.00 1.00

Rosangela Do Socorro Pena De Carvalho 5340046006 - 0.00
Tatiana Santos dos Santos 5340024942 1.85 1.85

Tatiane Ramos Da Silva 5340048931 1.00 1.00
Thaiza Soares Da Silva Ribeiro 5340042706 1.00 1.00
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Thiara Melo da costa 5340020056 1.00 1.00
Valdelene Sousa Mafra 5340038442 1.00 1.00

Wanessa Cardoso De Melo (Sub Judice) 5340036885 - 0.00
406.2 - TÉc EM GES PENiTENciária - ENfErMaGEM - GUaMá

NoME iNScriÇÃo TÍTUloS NoTa Na aValiaÇÃo dE 
TÍTUloS

Ana Paula Cavalheiro Soares 5350009145 - 0.00
andrea claudia araujo ribeiro 5350000373 1.00 1.00

Andresa Pereira Silva 5350007609 1.00 1.00
Andreza Lays Dos Santos Mendes 5350015029 0.50 0.50

Bruno Caesar Oliveira Araujo 5350035585 0.50 0.50
Bruno Carvalho Sobrinho 5350043235 1.00 1.00

Cintia Suely Cerqueira Da Fonseca 5350033780 - 0.00
danielle Magalhães Martins 5350047627 - 0.00

Deivison Oliveira De Carvalho 5350018381 - 0.00
Duanny Paula Bentes Pereira 5350017493 - 0.00
Ediana coelho dos Santos 5350008559 - 0.00

Elizangela De Nazaré Santos Reis 5350027183 - 0.00
Elyene Elene Meireles Da Rocha Silva 5350015738 1.00 1.00

Ildjane Teixeira Moraes Da Luz 5350050841 0.50 0.50
Jadson João ferreira ferreira 5350005504 - 0.00

Jessyca Elaine Gonçalves Da Silva 5350037700 - 0.00
Jones lobo ribeiro 5350004577 0.50 0.50

Leydiane Conceição Pompeu 5350018791 - 0.00
Maria Olivia Nascimento Fernandes 5350034122 - 0.00

Marta Gorete Sodré Miranda 5350035994 0.50 0.50
Nayfrana Duarte De Sousa Oliveira 5350041341 1.00 1.00

rafael dias Santos 5350035250 0.50 0.50
raissa Moreira camarão 5350022366 1.00 1.00

Raphaely Freire De Amorim Sobral 5350035566 1.00 1.00
Rivania Do Socorro Oliveira De Oliveira 5350028370 1.00 1.00

Rosinelle Janayna Coêlho Caldas 5350024281 0.50 0.50
Sabrina Batista lima 5350026813 0.50 0.50

Sandro Alves Marques 5350045040 1.00 1.00
Sergio Da Silva Almeida 5350037375 1.00 1.00
Verediana Sousa Uchôa 5350004195 1.35 1.35

Wilkens dos Santos Brabo 5350049325 - 0.00
406.3 - TÉc EM GES PENiTENciária - ENfErMaGEM - araGUaia

NoME iNScriÇÃo TÍTUloS NoTa Na aValiaÇÃo dE 
TÍTUloS

cristiane denardin 5360005673 0.50 0.50
Fabio Luiz Boldrine Spanholo 5360049673 - 0.00

Kele Cristina Aparecida De Oliveira Ribeiro 5360052776 - 0.00
Valdinezio Dos Reis Sousa 5360037012 - 0.00

406.4 - TÉc EM GES PENiTENciária - ENfErMaGEM - BaiXo aMaZoNaS

NoME iNScriÇÃo TÍTUloS NoTa Na aValiaÇÃo dE 
TÍTUloS

Jacqueline Silva Corrêa 5370025967 - 0.00
Julianne corrêa dos Santos 5370022033 1.00 1.00
Karina alcantara de Sousa 5370022206 - 0.00

Patricia colares Sousa 5370031393 - 0.00
406.5 - TÉc EM GES PENiTENciária - ENfErMaGEM - caraJáS 

NoME iNScriÇÃo TÍTUloS NoTa Na aValiaÇÃo dE 
TÍTUloS

alessandra cotrim de Macedo 5380036767 1.00 1.00
Dalton Dean Chaves Barreto De Souza 5380011990 - 0.00
Diógenes Stefânyo De Sousa Celestino 5380022753 1.00 1.00

Edilza Costa Fortes 5380039667 0.50 0.50
francelina de Sousa almeida rocha 5380044308 1.00 1.00

Laryssa Ferreira De Oliveira 5380037478 - 0.00
lucio douglas castro de aguiar 5380005999 1.00 1.00

Marjani Ribeiro Manzoli 5380049345 1.00 1.00
Tiago Dos Santos Silva 5380039683 1.00 1.00

406.6 - TÉc EM GES PENiTENciária - ENfErMaGEM - rio caETÉ

NoME iNScriÇÃo TÍTUloS NoTa Na aValiaÇÃo dE 
TÍTUloS

alex da conceição ferreira 5390011345 0.50 0.50
Antonia Cleide De Lima Silva 5390052967 - 0.00

Danyelly Barros Monção 5390034248 1.00 1.00
francisco Valecio de abrantes 5390045842 0.50 0.50
Genivaldo De Melo Da Silva 5390044377 - 0.00

Gisele Cristina Oliveira Da Rocha 5390046514 0.50 0.50
Karla Cristina Cardoso Da Silva 5390042053 1.00 1.00

lumi Yano arruda 5390037638 1.00 1.00
Mauro césar rodrigues de oliceira 5390022484 - 0.00

Mônica Cristina Milena Gabriela Sarubby Queiroz 5390041994 1.00 1.00
Patricia dos Santos costa 5390048385 1.00 1.00

406.7 - TÉc EM GES PENiTENciária - ENfErMaGEM - rio caPiM

NoME iNScriÇÃo TÍTUloS NoTa Na aValiaÇÃo dE 
TÍTUloS

Helena Do Carmo Caldas Gonçalves 5400030069 1.00 1.00
Maria De Nazaré Oliveira Guedes 5400026005 - 0.00
Nadia Maria Machado da costa 5400030951 - 0.00

Tamires Rodrigues Oliveira 5400033950 1.00 1.00
406.8 - TÉc EM GES PENiTENciária - ENfErMaGEM - XiNGU 

NoME iNScriÇÃo TÍTUloS NoTa Na aValiaÇÃo dE 
TÍTUloS

Samanta Tarciane Viterbino Da Silva Araujo 5410014138 0.50 0.50
407.10 - TÉc EM GES PENiTENciária - MEdiciNa - araGUaia

NoME iNScriÇÃo TÍTUloS NoTa Na aValiaÇÃo dE 
TÍTUloS

Jefferson Da Silva Rodrigues 5510031198 - 0.00
407.1 - TÉc EM GES PENiTENciária - MEdiciNa - METroPoliTaNa

NoME iNScriÇÃo TÍTUloS NoTa Na aValiaÇÃo dE 
TÍTUloS

alessandra costa correa 5420054192 0.50 0.50
Geiza Diniz De Magalhaes 5420018794 1.00 1.00

Gilmar Pereira aguiar 5420030765 - 0.00
isaura cunha de Melo 5420019245 1.00 1.00

laura antonia afonso Pinho Martins 5420033684 1.00 1.00
407.2 - TÉc EM GES PENiTENciária - MEdiciNa - GUaMá

NoME iNScriÇÃo TÍTUloS NoTa Na aValiaÇÃo dE 
TÍTUloS

dalmer costa Gomes 5430019288 - 0.00
407.4 - TÉc EM GES PENiTENciária - MEdiciNa - caraJáS 

NoME iNScriÇÃo TÍTUloS NoTa Na aValiaÇÃo dE 
TÍTUloS

Edinaldo Pereira araujo 5450042834 - 0.00
407.6 - TÉc EM GES PENiTENciária - MEdiciNa - MaraJÓ 

NoME iNScriÇÃo TÍTUloS NoTa Na aValiaÇÃo dE 
TÍTUloS

Kllevison Nascimento Gomes 5470012321 - 0.00
407.7 - TÉc EM GES PENiTENciária - MEdiciNa - TaPaJÓS

NoME iNScriÇÃo TÍTUloS NoTa Na aValiaÇÃo dE 
TÍTUloS

Alberto Juracy Pessoa Junior 5480016475 - 0.00
407.8 - TÉc EM GES PENiTENciária - MEdiciNa - laGo TUcUrUi 

NoME iNScriÇÃo TÍTUloS NoTa Na aValiaÇÃo dE 
TÍTUloS

Elielson Sobrinho de lucena 5490029862 - 0.00
409.1 - TÉc EM GES PENiTENciária - odoNToloGia - METroPoliTaNa

NoME iNScriÇÃo TÍTUloS NoTa Na aValiaÇÃo dE 
TÍTUloS

Aghata Rejane Da Silva Moreira 5550013079 - 0.00
Anne Caroline Pedrosa Da Silva 5550043719 1.00 1.00
antonio ricardo osmar Moura 5550036089 - 0.00

Bianca Silva E Silva 5550048590 - 0.00
Caroline Oliveira Silveira 5550013595 1.00 1.00
Erik Pelaes De Oliveira 5550026584 - 0.00

Jhuli Dayane Correa Da Silva 5550031836 0.50 0.50
rodolfo José Gomes de araújo 5550044234 1.85 1.85

Tatiane costa de Sousa 5550024987 0.50 0.50
Vitor Costa Da Silva 5550014101 - 0.00

409.2 - TÉc EM GES PENiTENciária - odoNToloGia - GUaMá

NoME iNScriÇÃo TÍTUloS NoTa Na aValiaÇÃo dE 
TÍTUloS

Adilson Da Silva Bastos 5560009427 0.50 0.50
Anderson Mauricio Paiva E Costa 5560046669 0.50 0.50

carlos Mendes dourado 5560009516 1.00 1.00
Fabio Luiz Silva Pereira 5560008005 0.50 0.50

Herica Cristina Martins De Oliveira 5560034371 1.00 1.00
Jalaine Monteiro Bandeira 5560046562 - 0.00

Karoline Kely De Souza Da Silva 5560030674 0.50 0.50
Marina costa de Moraes 5560048655 - 0.00

renata do Socorro Melo lemos 5560016354 - 0.00
Welyton Ramon Soares Pinto 5560050102 1.00 1.00

Yasmin Mayumi Rodrigues Okamoto 5560023162 0.50 0.50
409.3 - TÉc EM GES PENiTENciária - odoNToloGia - BaiXo aMaZoNaS

NoME iNScriÇÃo TÍTUloS NoTa Na aValiaÇÃo dE 
TÍTUloS

Ester Denyse Da Silva Franco 5570005512 - 0.00
Giovana Corrêa Dos Santos 5570023137 0.50 0.50

409.4 - TÉc EM GES PENiTENciária - odoNToloGia - TocaNTiNS

NoME iNScriÇÃo TÍTUloS NoTa Na aValiaÇÃo dE 
TÍTUloS

Waldercy Sena Dos Santos 5580047608 0.50 0.50
409.6 - TÉc EM GES PENiTENciária - odoNToloGia - rio caPiM

NoME iNScriÇÃo TÍTUloS NoTa Na aValiaÇÃo dE 
TÍTUloS

Daniela Marinho Da Silva 5600039977 - 0.00
Reinaldo Oliveira Da Costa 5600030940 - 0.00

409.7 - TÉc EM GES PENiTENciária - odoNToloGia - laGo TUcUrUi 

NoME iNScriÇÃo TÍTUloS NoTa Na aValiaÇÃo dE 
TÍTUloS

Juliana costa Pereira Baia 5610017538 1.35 1.35
lotis darci ilha Pereira 5610010922 0.50 0.50

410.1 - TÉc EM GES PENiTENciária - PEdaGoGo - ESPEc EM EdUcaÇÃo - METroPoliTaNa

NoME iNScriÇÃo TÍTUloS NoTa Na aValiaÇÃo dE 
TÍTUloS

Adriane Clidia Santos Oliveira 5620033737 - 0.00
Alessandra Oliveira Ferreira Miranda 5620053191 0.50 0.50

chrissie Michelle Pimenta Padilha 5620015488 - 0.00
Eduardo De Nazare Ribeiro Falconi 5620012144 - 0.00
Elizabeth Soares Teixeira Henriques 5620052189 0.50 0.50

Eulalia Santa Brigida correa 5620047207 1.00 1.00
Evandro Pereira De Lima 5620000195 1.00 1.00

Felipe André Ribeiro De Souza 5620002646 - 0.00
isis de Moraes aguiar 5620001246 0.50 0.50

Ivaney Soares Rodrigues 5620026320 1.00 1.00
Joane Das Graças Da Silva Carvalho 5620021237 - 0.00

Kenned luis andrade Teles 5620013322 - 0.00
Lorena Teixeira Da Silva 5620003830 1.00 1.00

Luciene Rodrigues De Oliveira 5620038224 - 0.00
Luiz Augusto Gomes 5620024081 1.85 1.85
Michelle Castro Silva 5620021538 1.85 1.85

Natalia Do Socorro Monteiro De Souza 5620052666 - 0.00
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Natali Gabrieli Benassuly De Freitas 5620024511 1.00 1.00
Neizy Larissa Lima Bentes 5620017355 1.00 1.00

Nilziane De Souza Dias 5620034753 1.00 1.00
Rosilene Viana Tavares 5620034733 0.85 0.85

Sonia De Fatima Dias Da Silva 5620029955 0.50 0.50
Suzana Cristina Rodrigues Ttrindade 5620022341 - 0.00

Tuany Sarmento Da Silva 5620044056 1.35 1.35
410.2 - TÉc EM GES PENiTENciária - PEdaGoGo - ESPEcialiSTa EM EdUcaÇÃo - GUaMá

NoME iNScriÇÃo TÍTUloS NoTa Na aValiaÇÃo dE 
TÍTUloS

Alessandra Monteiro De Oliveira 5630045183 - 0.00
Bruna Fernanda Pacheco Pereira Da Silva 5630007347 1.00 1.00

Bruno alex Puget 5630046849 1.00 1.00
Daniel Souza Freitas 5630036457 - 0.00

francisleide Pinheiro leal 5630021117 - 0.00
Jéssica Sales de lima 5630030122 1.00 1.00

Kelly Lameira De Araujo 5630040171 - 0.00
Natalia Maria Furtado Mouzinho 5630032950 1.00 1.00

Olivaldo França Cordovil 5630017561 - 0.00
Paloma Pinheiro Teixeira 5630008943 - 0.00

Sergio obalski filho 5630015668 - 0.00
Thamires Cristini Cerqueira Da Silva 5630038554 1.00 1.00
410.3 - TÉc EM GES PENiTENciária - PEdaGoGo - ESPEc EM EdUcaÇÃo - BaiXo aMaZoNaS

NoME iNScriÇÃo TÍTUloS NoTa Na aValiaÇÃo dE 
TÍTUloS

cleia Maria andrade Santos 5640035666 - 0.00
Fabiana Vasconcelos Menezes 5640008134 0.50 0.50

Gisele Maduro Da Silva 5640008725 0.50 0.50
Poliana Aguiar Luiz 5640044396 1.00 1.00

410.4 - TÉc EM GES PENiTENciária - PEdaGoGo - ESPEcialiSTa EM EdUcaÇÃo - caraJáS 

NoME iNScriÇÃo TÍTUloS NoTa Na aValiaÇÃo dE 
TÍTUloS

Idelmar Silva Dos Santos 5650035918 0.50 0.50
Jaqueline Dayane Da Conceição Silva 5650011087 - 0.00
Josimara cinthia rodrigues ribeiro 5650027102 - 0.00

Leocy Alves Pimentel 5650024660 0.50 0.50
Maria auxiliadora Moraes Pinto 5650046906 - 0.00

Santiago Vanderlei ribeiro 5650028958 - 0.00
410.5 - TÉc EM GES PENiTENciária - PEdaGoGo - ESPEcialiSTa EM EdUcaÇÃo - rio caETÉ

NoME iNScriÇÃo TÍTUloS NoTa Na aValiaÇÃo dE 
TÍTUloS

anderson leal cardoso 5660006108 0.50 0.50
Chrys Sherlla De Sousa Pereira 5660008902 - 0.00

Fran Ley Valecio Amorim Da Silva 5660000029 1.00 1.00
410.6 - TÉc EM GES PENiTENciária - PEdaGoGo - ESPEcialiSTa EM EdUcaÇÃo - rio caPiM

NoME iNScriÇÃo TÍTUloS NoTa Na aValiaÇÃo dE 
TÍTUloS

alonso lopes dos Santos 5670053089 1.00 1.00
Ana Claudia Gadelha Da Silva 5670002518 - 0.00

Kathely Chaves Ferreira Flexa Thó 5670048465 - 0.00
Priscila Suelyne Barbosa Feitosa Santiago 5670049304 1.00 1.00

Simone Nonato Miranda 5670016526 1.00 1.00
Viviane De Souza Silva 5670053022 - 0.00

411.10 - TÉc EM GES PENiTENciária - PSicoloGia - rio caPiM

NoME iNScriÇÃo TÍTUloS NoTa Na aValiaÇÃo dE 
TÍTUloS

Daniânisse Balieiro De Castro 5770043806 - 0.00
Denise Herlys Lopes De Sá 5770035505 1.00 1.00
Monique Barreto dornelas 5770040786 - 0.00

Selma lucia Gomes do Nascimento 5770039034 1.00 1.00
411.1 - TÉc EM GES PENiTENciária - PSicoloGia - METroPoliTaNa

NoME iNScriÇÃo TÍTUloS NoTa Na aValiaÇÃo dE 
TÍTUloS

Angela Maria Da Silva 5680043113 0.50 0.50
Antônio Reginaldo Maia De Araújo Júnior 5680030986 0.50 0.50

Ariane Tavares Bentes 5680016277 1.00 1.00
Belanny Barbosa Lopes 5680026572 0.50 0.50

Brena Maues De Souza Santos 5680049203 1.00 1.00
Brenda Motta costa 5680027084 1.85 1.85

Camilla Galvão Tavares De Figueiredo 5680022262 1.00 1.00
Daiane Gasparetto Da Silva 5680039894 2.50 2.50
Elissandra De Oliveira Melo 5680017664 1.00 1.00
Gabriela couteiro duarte 5680017349 - 0.00

Glaucy Luana Pinto Freitas 5680041419 1.00 1.00
Helio conceição dos Santos Teixeira 5680035305 1.00 1.00

Janilson Tavares Moraes 5680051533 1.00 1.00
Jaqueline China Silva 5680031590 1.00 1.00

Jhéssyca Dias De Carvalho 5680038185 1.00 1.00
Joao Jorge Neto 5680043813 - 0.00

Jully Ana Leal Pinheiro 5680032539 1.00 1.00
Karen Priscila lima dos anjos 5680052078 1.35 1.35

larissa Sales Pereira 5680049467 1.00 1.00
lucas dourado leão 5680026259 - 0.00
Luzia Da Poça Sousa 5680023424 1.00 1.00

Maria Da Conceição Santana Silva 5680043054 - 0.00
Milena Mendonça dos Santos 5680034764 0.50 0.50

rúdrissa do couto abreu Pamplona 5680003498 0.50 0.50
Washingthon Napoleão Eufrázio 5680048990 1.35 1.35

411.2 - TÉc EM GES PENiTENciária - PSicoloGia - GUaMá

NoME iNScriÇÃo TÍTUloS NoTa Na aValiaÇÃo dE 
TÍTUloS

adilson Modesto felix 5690016977 - 0.00
Alexandrina Tereza Thomaz Santiago 5690054187 1.00 1.00

Aline Carneiro Bezerra 5690041093 0.50 0.50
aline Santos Seabra 5690033461 1.00 1.00

Amanda Silva Carvalho 5690037843 1.00 1.00
Ana Amelia Aviz Soares 5690035275 1.00 1.00
ana claudia lubenow 5690009491 0.50 0.50

Andreza Oliveira De Andrade 5690045411 - 0.00
Arthur Elias Silva Santos 5690054557 1.35 1.35

Brenda Bernardes ribeiro Nogueira 5690042675 0.50 0.50
Camila Neves Da Silva 5690002242 - 0.00

Carolina Ribeiro Da Silva 5690048095 - 0.00
daniela Pereira da costa 5690018914 - 0.00

Daniele Gonçalves Rodrigues 5690026366 0.50 0.50
debora freitas Moreira 5690031134 1.00 1.00

Eduardo Feliz Cavalcante 5690005329 - 0.00
Elaine Antunes De Souza 5690040019 0.50 0.50

Enio ricardo Macedo Vilhena 5690008571 0.50 0.50
Erika Lima Aviz 5690023047 1.00 1.00

fernanda Késia Santos Nolêto 5690025700 1.00 1.00
Gilberto carmo dos Santos 5690050797 - 0.00

Ieza Caline Moraes Souza Palheta 5690043459 0.50 0.50
isabela Torres ferreira 5690000879 - 0.00

isabella fernanda ferreira lobo 5690047220 - 0.00
Izabela Nayara Da Silva Lins 5690002893 - 0.00

Kayna Franciany Borges Moraes 5690049357 1.00 1.00
Lais Bezerra De Souza 5690029132 - 0.00
Layse Santos De Aviz 5690037479 1.00 1.00

Leyda Cristina Espindola Gomes 5690015554 - 0.00
Marina cunha Santos 5690004183 0.50 0.50
Mayra Lima Rodrigues 5690047686 1.00 1.00

Paula Tatiana Alves Hinvaitt 5690027548 - 0.00
Priscila Da Costa Menezes Bittencourt 5690047579 0.50 0.50

Rafaele Habib Souza Aquime 5690049123 1.35 1.35
Rafaelly Cristina Santos Da Silva 5690029829 0.50 0.50

rubilene farias Pena 5690051912 0.50 0.50
Samela Mirian Pinheiro Alves 5690015956 1.00 1.00

Sonia Maria De Araujo Bezerra 5690012560 0.50 0.50
Syrlene Afonso Costa 5690033846 - 0.00

Terezinha De Jesus Alves De Lima Paiva 5690050603 1.00 1.00
Thiliane Melo Da Silva 5690003499 1.00 1.00

Virginia Augusta Oliveira Da Silveira 5690005912 - 0.00
Wagner Gouvea De Araujo 5690048819 0.50 0.50

411.3 - TÉc EM GES PENiTENciária - PSicoloGia - TaPaJÓS

NoME iNScriÇÃo TÍTUloS NoTa Na aValiaÇÃo dE 
TÍTUloS

Cleide Da Silva Basgal 5700043921 - 0.00
Taynara De Aguiar Sousa 5700006968 1.00 1.00

411.4 - TÉc EM GES PENiTENciária - PSicoloGia - MaraJÓ 

NoME iNScriÇÃo TÍTUloS NoTa Na aValiaÇÃo dE 
TÍTUloS

Nayara Karoline Salomão Montenegro Souza 5710029535 - 0.00
411.5 - TÉc EM GES PENiTENciária - PSicoloGia - XiNGU 

NoME iNScriÇÃo TÍTUloS NoTa Na aValiaÇÃo dE 
TÍTUloS

Júlia Magalhães De Oliveira 5720029900 - 0.00
411.6 - TÉc EM GES PENiTENciária - PSicoloGia - BaiXo aMaZoNaS

NoME iNScriÇÃo TÍTUloS NoTa Na aValiaÇÃo dE 
TÍTUloS

alessandra Mota Teixeira 5730036368 - 0.00
aline fatima Borges cecconello 5730038055 1.00 1.00

Jeovânia Sousa Da Cruz 5730007629 0.50 0.50
Kamila Paiva De Alcantara Sampaio 5730044361 - 0.00
Kemyla Karem Cardoso Assunção 5730001921 0.50 0.50
luciana lobato Gentil Sampaio 5730000720 1.00 1.00
Patrik Hilliard Silva Dos Santos 5730051984 - 0.00
Rosana Lais Santos Da Silva 5730018388 - 0.00

Tássia cris Sena liduino 5730010998 - 0.00
411.7 - TÉc EM GES PENiTENciária - PSicoloGia - caraJáS 

NoME iNScriÇÃo TÍTUloS NoTa Na aValiaÇÃo dE 
TÍTUloS

alana Patricia ferreira farias 5740039578 - 0.00
Alessandra Almeida Macedo Silveira 5740037282 0.50 0.50

Brunna Mariano Silva 5740012503 - 0.00
Elysabette Brito Da Cunha 5740042388 0.50 0.50

Fabrícia Pacheco Marques Ferraz 5740040640 1.00 1.00
Hiara de Bodas lopes 5740052187 - 0.00
Juliana Martins feitosa 5740022518 1.00 1.00

Karoline Correa De Oliveira 5740035691 - 0.00
Odemir Souza De Carvalho Junior 5740036025 - 0.00

411.8 - TÉc EM GES PENiTENciária - PSicoloGia - TocaNTiNS

NoME iNScriÇÃo TÍTUloS NoTa Na aValiaÇÃo dE 
TÍTUloS

Maria Izabel Da Cunha Araujo 5750013142 - 0.00
Vicente de Paulo ribeiro Estumano 5750010306 - 0.00

411.9 - TÉc EM GES PENiTENciária - PSicoloGia - rio caETÉ

NoME iNScriÇÃo TÍTUloS NoTa Na aValiaÇÃo dE 
TÍTUloS

Alice Correa Souza 5760042522 1.00 1.00
carlos Jordam Marques costa 5760050263 1.00 1.00

cássio araújo corrêa 5760039574 0.50 0.50
Ellen cristina rocha aranha dos Santo 5760023627 0.50 0.50

Jaqueline Morais Pinto Sales 5760002030 1.00 1.00
Marcos Vinícius Moura alemplanque 5760050144 1.00 1.00

Michelle Mendes Da Silva 5760021896 1.00 1.00
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Rosyval Ramalho De Sousa 5760043585 0.50 0.50
412.10 - TÉc EM GES PENiTENciária - SErViÇo Social - araGUaia

NoME iNScriÇÃo TÍTUloS NoTa Na aValiaÇÃo dE 
TÍTUloS

aline Machado Moreno 5890014015 1.00 1.00
Bruno Soares de lima 5890027511 0.50 0.50

Elielson cabral dos Santos 5890012476 - 0.00
412.11 - TÉc EM GES PENiTENciária - SErViÇo Social - laGo TUcUrUi 

NoME iNScriÇÃo TÍTUloS NoTa Na aValiaÇÃo dE 
TÍTUloS

regiane Pabla lima Nogueira 5900045798 - 0.00
412.1 - TÉc EM GES PENiTENciária - SErViÇo Social - METroPoliTaNa

NoME iNScriÇÃo TÍTUloS NoTa Na aValiaÇÃo dE 
TÍTUloS

adriana lobato Miranda 5800035947 1.00 1.00
adriana Santos de albuquerque 5800024231 1.00 1.00

aline dos Santos Mendonça 5800008647 0.50 0.50
aline Gomes Soares 5800020402 - 0.00

Aline Suely De Abreu Moreira 5800002500 - 0.00
andrea conceição do Nascimento 5800024809 1.00 1.00

artemisa ferreira Pimenta 5800050811 1.00 1.00
Brena De Sousa Silva 5800009020 1.00 1.00

camila Holanda Pantoja 5800005101 1.00 1.00
Cristina De Nazaré Santos Da Silva 5800000857 1.00 1.00

Danielle De Souza Ribeiro 5800037220 - 0.00
Deuzinete Da Silva Campos 5800008154 0.50 0.50

Ecila Raphaela Barroso Da Silva 5800029789 1.00 1.00
Eden Dos Santos Carvalho 5800007926 - 0.00

Edilcinha De Sousa Cavalcante De Magalhaes 5800030963 1.00 1.00
Elisangela de fatima Sodre Vale 5800035378 1.00 1.00
Fabia Jaqueline Da Silva Miranda 5800031828 1.85 1.85
Flavia De Melo Oliveira Macedo 5800027533 1.00 1.00

francilene Barros Barbosa 5800038162 1.00 1.00
francisco dos Santos Neto 5800018136 0.50 0.50

Gleisiane De Nazaré Vilhena Miranda 5800035082 1.00 1.00
Grasielen Cunha Caravelas 5800048431 - 0.00

Ivete De Fátima Ferreira Brabo 5800037642 0.85 0.85
Kelly Rodrigues Vieira De Sousa 5800010098 1.00 1.00

Kristhiane de lima Braga 5800008030 1.00 1.00
larissa Santos Magalhães 5800042198 1.00 1.00

Laura Tayná Silva De Souza 5800021995 1.00 1.00
Leila Maria Rocha Da Silva 5800046022 0.50 0.50

Luana Silva Ruiz 5800045055 - 0.00
Luciane Danuza Cunha Leao 5800043437 0.50 0.50
luciete furtado de almeida 5800042614 1.00 1.00

Marina Gabriele frança Moraes 5800008680 1.00 1.00
odineia Teixeira de Noronha 5800014129 0.50 0.50

Pamela Caroliny Ferreira Da Paz 5800009435 0.50 0.50
Pamella Isabela Alvarez Nylander 5800021682 - 0.00

Patricia Reis Carvalho 5800031015 0.50 0.50
rejane Pimentel de almeida 5800047702 1.00 1.00

Silvia Miranda Chaves Figueiredo 5800014897 1.00 1.00
Silvia Noemia Lima De Deus Leao 5800042336 - 0.00
Simonete De Jesus Teixeira Neves 5800013062 1.00 1.00

Suellen reis contente 5800025350 1.00 1.00
412.2 - TÉc EM GES PENiTENciária - SErViÇo Social - GUaMá

NoME iNScriÇÃo TÍTUloS NoTa Na aValiaÇÃo dE 
TÍTUloS

adriele da conceição Monteiro dos Santos 5810047365 0.50 0.50
Aline Marcela Da Silva Santos 5810048199 1.00 1.00

amanda lima Torres 5810047049 1.00 1.00
amanda Santos Brandão Nunes 5810048368 0.50 0.50
Ana Maria Monteiro Goncalves 5810000957 1.00 1.00

andra de Jesus Quaresma de araujo Palma 5810044029 0.50 0.50
Andra De Nazareth Navarro Dos Santos 5810036168 0.50 0.50

andreia dos Santos Nascimento 5810048386 0.50 0.50
Andréia Jordânia Alves Costa 5810044621 1.00 1.00
Andreza Da Costa Santana 5810031077 0.50 0.50

antonio Eurico dias dos Santos 5810033772 1.00 1.00
ariana lira lima 5810002866 - 0.00

Betania do Socorro Santos Mourão 5810000238 - 0.00
Bruna Nascimento Miranda 5810054279 - 0.00

Bruna Nazaré Silva Monteiro 5810045962 - 0.00
Bruno César Barreto Moreira Sarrazin Nogueira 5810003449 1.00 1.00

daiane dos Santos Palheta 5810003242 0.50 0.50
Dalvina Magalhaes Braga Da Silva 5810002678 - 0.00

Daniele Thayse Da Silva 5810041955 1.00 1.00
danieli ribeiro Pires 5810039723 1.00 1.00

danielle Vale Barbosa Pinheiro 5810021342 1.00 1.00
Dayana Silva Machado 5810039475 0.50 0.50

denise Soares de Barros ramos 5810008075 0.50 0.50
dieni Machado Pacheco 5810003888 1.00 1.00

doroteia dos Santos Mesquita 5810027194 - 0.00
Edina regina lima dos Santos 5810023905 1.00 1.00

Ednalva Silva Do Rosário 5810008194 1.00 1.00
Elaine Carvalho Alvarez 5810052703 1.00 1.00

Érica Fabricia Silva Pinheiro 5810001810 1.00 1.00
Euceli Barros ferreira 5810048700 0.50 0.50

Francisca Luciannethy Pimentel Oliveira 5810044229 0.50 0.50
Gisele freire Teixeira 5810011959 1.00 1.00

Giselle Santa Brigida Sarmento da rocha 5810000241 - 0.00
Giselly Cristina Barbosa Alves 5810027740 0.50 0.50

Gracielle Nazare Ramos Amorim 5810008922 1.00 1.00

Halyne Lima Santana 5810034821 - 0.00
Ivanildes Mandu Marques De Azevedo 5810031525 1.00 1.00

Jade Emi Santos Da Silva 5810010849 - 0.00
Jéssica Larissa Da Silva Carvalho 5810043821 - 0.00

Kamille coelho Miranda 5810036362 0.50 0.50
Katia Cilene Souza Dos Santos 5810047037 0.50 0.50

Laiane De Oliveira Sena 5810030172 0.50 0.50
laís amaral Galucio 5810025115 1.00 1.00

Larissa Carla Silva Dos Santos 5810011411 - 0.00
leidiane Maciel leal 5810046796 0.50 0.50

Leila Janaina Novaes De Nazare 5810022358 - 0.00
leiliane Santos Madalena 5810002328 1.00 1.00
lidiane Pereira Monteiro 5810049870 - 0.00

luciano Nascimento Pereira 5810033138 - 0.00
Luciete Dos Santos Tavares 5810046568 - 0.00

Maíra Araújo Oliveira 5810045421 0.50 0.50
Marcelha Cabral Vaz 5810012334 0.50 0.50

Marcelo Pinto Da Silva 5810051308 - 0.00
Marcia Sant Ana Beleza De Souza 5810047469 1.00 1.00
Marcos Vinicius De Melo Oliveira 5810009103 1.00 1.00

Maria de Jesus dias Teixeira 5810041270 1.00 1.00
Mariana Correia Silva 5810006283 1.85 1.85

Maria Telma Da Silva Nunes 5810049862 1.00 1.00
Marina Prado de Melo Moraes 5810047489 - 0.00
Michelle cristina ribeiro Sodré 5810040676 - 0.00

Natalia Bezerra Prazeres 5810031086 0.50 0.50
Nilcileny Luz Silva 5810038487 - 0.00

Nilvaceia Mota Dos Santos 5810012486 1.00 1.00
Nubia regina lima Santos 5810012084 0.50 0.50

Patricia Da Silva Brito 5810000348 - 0.00
Paula francineth cardoso Braga 5810047492 1.00 1.00

Priscila Silva Dos Anjos 5810052177 0.50 0.50
raquel Monteiro Gomes 5810033247 - 0.00

reinaldo augusto dias Miranda 5810044832 1.00 1.00
Rejianne Cristine Pinheiro Da Silva 5810039788 1.00 1.00

Rosana Fernandes Azevedo 5810049402 0.50 0.50
rosangela cristina do carmo da costa 5810032176 - 0.00

roseli Estácio Barbosa 5810005085 1.00 1.00
rubens Bulhões da rosa 5810041559 - 0.00

Sayra Nonato Leite Soares 5810048933 - 0.00
Selma lúcia Gomes Pantoja 5810045519 0.50 0.50

Sergio Luiz Cortinhas Ferreira Filho 5810014683 - 0.00
Silvane Ramalho De Sousa Ribeiro 5810047529 0.50 0.50
Soraia Suellen Marques Da Silva 5810044979 1.00 1.00

Tamara De Caritas Silveira Da Cruz 5810019306 1.00 1.00
Thamires Gama Portal 5810042285 1.00 1.00

Vanessa cristina campos Soares 5810047692 1.00 1.00
Vanessa Ineth Silva 5810008456 0.50 0.50

Vanessa Jacklinne da rocha Mendonça 5810034904 - 0.00
Yasmin cristina araujo Santiago 5810012759 0.50 0.50

Zaira fabiane ferrão Teles 5810037407 - 0.00
412.3 - TÉc EM GES PENiTENciária - SErViÇo Social - TaPaJÓS

NoME iNScriÇÃo TÍTUloS NoTa Na aValiaÇÃo dE 
TÍTUloS

Daniella De Oliveira Barbosa 5820039117 - 0.00
Gilcilene Socorro Nunes almeida 5820051625 0.50 0.50

412.4 - TÉc EM GES PENiTENciária - SErViÇo Social - BaiXo aMaZoNaS

NoME iNScriÇÃo TÍTUloS NoTa Na aValiaÇÃo dE 
TÍTUloS

Beatriz De Almeida Sales 5830039950 - 0.00
Geanderson Nogueira fernandes 5830015501 - 0.00

Heloisa fabiane de lemos Pantoja 5830043817 - 0.00
lelson Moraes da costa 5830001168 - 0.00

Leyle Ananda Da Mota Pachêco 5830026693 - 0.00
Lyza Mielle Coelho De Sousa 5830013964 - 0.00

Marcileia Valente lopes 5830045714 - 0.00
Maria Ilzanei Goes Nogueira 5830013708 1.00 1.00

raenilce Paes lisboa 5830011399 1.00 1.00
Rodrigo Marcelo Rodrigues Da Paz 5830029284 - 0.00

roseane costa dos Santos 5830044068 - 0.00
Vanessa Vidal coelho 5830034178 - 0.00

412.5 - TÉc EM GES PENiTENciária - SErViÇo Social - caraJáS 

NoME iNScriÇÃo TÍTUloS NoTa Na aValiaÇÃo dE 
TÍTUloS

Albeniza Pinto Da Silva 5840000819 - 0.00
Aline Firmino Oliveira Tolentino 5840034388 0.50 0.50

ana lucia farias Gomes 5840002510 - 0.00
ananda Tighar lima Quadros 5840050794 1.00 1.00

Cândida Joelma De Sousa Cruz 5840008219 - 0.00
débora do Socorro Pamplona Beltrão 5840027019 1.00 1.00

Eliane Da Silva Oliveira 5840027129 0.50 0.50
Fabiane Tiago Pacheco Da Silva 5840008447 0.50 0.50

ismael Nascimento araújo 5840014763 0.50 0.50
Jacinta De Fátima Tavares Teixeira 5840038110 1.00 1.00

luciana Nascimento Pinto 5840000216 - 0.00
Maria carolina Moraes do carmo 5840045981 - 0.00

Michele Adriana Silva Pires 5840040862 1.00 1.00
Rayane Bezerra De Sousa 5840003692 - 0.00

Rosania Correia Da Silva Lima 5840037862 0.50 0.50
Rosiane Silva Nascimento De Matos 5840024529 0.50 0.50

Sandra Maria Da Costa Silva 5840040569 - 0.00
Sulair Gomes De Souza Nunes 5840000306 1.00 1.00

412.6 - TÉc EM GES PENiTENciária - SErViÇo Social - TocaNTiNS
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NoME iNScriÇÃo TÍTUloS NoTa Na aValiaÇÃo dE 
TÍTUloS

Aldenice Pinheiro Da Silva Diniz 5850051549 1.00 1.00
danielle Moraes Baia rodrigues 5850014616 0.50 0.50

Francy Teresinha Dos Passos Goes 5850029238 1.00 1.00
Jefferson Thiago Da Silva Silva 5850043925 - 0.00
Jose olegario coutinho filho 5850001463 0.50 0.50
Layana Azevedo Dos Santos 5850053912 0.50 0.50

Neylce Furtado Freitas 5850048713 0.50 0.50
raiana ferreira fonseca 5850032017 0.50 0.50

Vanilda Quintino De Souza 5850044558 0.50 0.50
412.7 - TÉc EM GES PENiTENciária - SErViÇo Social - MaraJÓ 

NoME iNScriÇÃo TÍTUloS NoTa Na aValiaÇÃo dE 
TÍTUloS

Elenise Pinheiro ramos 5860051487 1.00 1.00
luana ribeiro de andrade 5860034654 1.00 1.00

Maxmiller Chaves Dos Anjos 5860009157 1.00 1.00
Patricia Suelen Gomes Melo 5860000971 1.00 1.00

412.8 - TÉc EM GES PENiTENciária - SErViÇo Social - rio caETÉ

NoME iNScriÇÃo TÍTUloS NoTa Na aValiaÇÃo dE 
TÍTUloS

Antonia Claudia Lima De Souza 5870026942 - 0.00
Delia Luzia Nascimento Pereira 5870008283 1.00 1.00

Gilson Moreira angelim 5870027047 0.50 0.50
Jaqueline Araujo Da Silva 5870004262 0.50 0.50
rodrigo almeida Veloso 5870041052 - 0.00

412.9 - TÉc EM GES PENiTENciária - SErViÇo Social - rio caPiM

NoME iNScriÇÃo TÍTUloS NoTa Na aValiaÇÃo dE 
TÍTUloS

cenimar ferreira Morais Pereira 5880027632 1.00 1.00
Jaqueline Da Silva Chaves Colins 5880024569 - 0.00

Josiane Ferreira De Brito De Oliveira 5880006337 0.50 0.50
413.1 - TEc EM GES dE iNfraESTrUTUra - arQUiTETUra - METroPoliTaNa

NoME iNScriÇÃo TÍTUloS NoTa Na aValiaÇÃo dE 
TÍTUloS

Ana Carolina Xavier Reis 5920000016 0.50 0.50
cristina Helena camargo Guerreiro 5920013929 - 0.00

Joao Almerio Luz Quadros 5920004079 - 0.00
Kelly Iolanda Melo Martins Paz 5920044555 1.00 1.00

Lidiane De Oliveira Rios 5920049182 - 0.00
Luciana Filgueira Menezes 5920052225 - 0.00

Nathália Canêdo De Lima Silva 5920012488 - 0.00
Nathalia Yasmin Luz E Silva 5920003883 0.50 0.50
rafaela Maria colares Viana 5920010920 1.00 1.00
Scylla Esperante De Lima 5920037173 - 0.00

Wilmax Smith Santos 5920008145 - 0.00
414.1 - TEc EM GES dE iNfraESTrUTUra - ENGENHaria ciVil - METroPoliTaNa

NoME iNScriÇÃo TÍTUloS NoTa Na aValiaÇÃo dE 
TÍTUloS

alice dos Santos Machado 5930013777 - 0.00
Bruno roberto cunha dos Santos 5930015497 - 0.00

Euler Santos arruda Junior 5930007666 - 0.00
Fernando Souza Dos Santos 5930002562 - 0.00

Helmo Silva De Oliveira (Sub Judice) 5930034055 - 0.00
Jailton Da Silva Chaves 5930005407 - 0.00

Marcelo rodrigues Maciel 5930017160 - 0.00
romulo rossine dos Santos Brito 5930021129 0.50 0.50
Wanessa albuquerque ferreira 5930042278 - 0.00
415.1 - TEc EM GES dE iNfraESTrUTUra - ENGENHaria ElÉTrica - METroPoliTaNa

NoME iNScriÇÃo TÍTUloS NoTa Na aValiaÇÃo dE 
TÍTUloS

Línercky André Cézar Soares Lustosa 5940043525 0.50 0.50
lucas felipe amaral 5940007798 1.35 1.35

luis Paulo Wanghon Maia 5940010569 0.50 0.50
Sanmy Cruz Almeida 5940012928 0.50 0.50

416.1 - TEc EM GES dE iNfraESTrUTUra - ENGENHEiro dE SEG do TraBalHo - METroPoliTaNa

NoME iNScriÇÃo TÍTUloS NoTa Na aValiaÇÃo dE 
TÍTUloS

Alexandre De Souza Brasil 5950049132 0.50 0.50
Ana Carolina Rodrigues Da Cruz 5950037225 - 0.00

cristiane do Socorro Sarmento corrêa 5950013181 - 0.00
Edson Barbosa Nascimento 5950013598 - 0.00

Filipe Oliveira Rocco 5950049260 1.35 1.35
Giancarlo Nascimento Eulálio 5950015251 0.50 0.50

Tamiris cristina da costa lima 5950005009 - 0.00
417.1 - TEc EM GES dE iNfraESTrUTUra - TÉcNico EM GESTÃo dE iNforMáTica - METroPoliTa

NoME iNScriÇÃo TÍTUloS NoTa Na aValiaÇÃo dE 
TÍTUloS

adson loel Santos Martins 5960050520 - 0.00
Bernardo De Alcântara Zell Costa 5960013289 0.50 0.50

cristiane do Socorro Sarmento corrêa 5960013548 - 0.00
diego Euclides cordeiro Marques 5960042377 - 0.00

isadora Mendes dos Santos 5960026805 0.85 0.85
Julio Francisco Couto De Carvalho 5960041311 0.50 0.50

Marcelo Hugo Reis Câmara 5960047569 1.00 1.00
Tonny Surian Costa Da Silva 5960033956 0.50 0.50

Wanderson carlos da costa lopes 5960002659 - 0.00

Protocolo: 414442

IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO

.

.

.

TERMO ADITIVO A CONTRATO
.

Termo Aditivo: 003/2019/IOE.
Exercício: 2019.
contrato: 024/2016/ioE.
data de assinatura: 01/03/2019
Vigência: 02/03/2019 a 01/03/2020.
Justificativa: Prorrogação do prazo de vigência do contrato de n.º 
024/2016/IOE por 12 (doze) meses, com fundamento legal no art. 57, II 
da lei n.º 8.666/93.
Valor Total: R$ 42.332,64 (Quarenta e Dois Mil, Trezentos e Trinta e Dois 
Reais e Sessenta e Quatro Centavos).
orçamento:
Programa de Trabalho: 22.122.1297.8338;
Elemento de despesa: 33.90.33;
fonte de recurso: 0261.00.6355;
Plano interno: 420.000.8338c.
Contratado: ATLANTA RENT A CAR LTDA (CNPJ Nº 01.135.910/0001-44)
Endereço: Travessa 14 de abril, n.º 2288, Bairro: Guamá, Belém-PA.
E-mail: atlanta@amazon.com.br
Fone: (91) 3249–6869
ordenador: JorGE lUiZ GUiMarÃES PaNZEra.

Protocolo: 414336

.

.

INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS 
SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

OUTRAS MATÉRIAS
.

PORTARIA Nº 198 de 28 de fevereiro de 2019
considerando que a PorTaria Nº 480/GS de 05/07/18, publicada no doE 
nº 33.651 de 06/07/18, oficializa a redistribuição da servidora Vanderly 
Camelo Xavier para SEPLAN.
REVOGAR, a PORTARIA Nº 173 de 09/05/2018, publicada no Diário Oficial 
nº 33.623 de 23/05/2018 e, Protocolo nº 315442, que cedeu a servidora 
VaNdErlY caMElo XaViEr, matrícula nº 3153150/1, para Secretaria de 
Estado de Planejamento.
a presente Portaria retroagirá seus efeitos a contar do dia 06 de julho de 
2018.
BErNardo alBUQUErQUE dE alMEida
Presidente

Protocolo: 414236
PORTARIA Nº 218 de 14 de março de 2019
NoMEar, roSiValdo rodriGUES BarBoSa, para exercer o cargo em 
comissão de Supervisor Administrativo do IASEP, com atuação na Agência 
Municipal/abaetetuba/Pará, sob o código GEP-daS-011.2.
A presente Portaria entra em vigor a partir do dia 15 de março de 2019.
BErNardo alBUQUErQUE dE alMEida
Presidente
PORTARIA Nº 219 de 14 de março de 2019
EXCLUIR, a Gratificação por Regime Especial de Trabalho de Tempo 
Integral, o percentual de 30%(trinta por cento) da servidora ROSA 
HElENa NaSciMENTo PErEira, matricula nº 3155943/1, concedida 
através da PORTARIA Nº 301 de 07/08/2013, publicada no Diário Oficial 
do Estado nº 32.456 de 08/08/2013, publicação nº 565517.
A presente Portaria entrará em vigor a contar a contar do dia 01 de abril 
de 2019.
BErNardo alBUQUErQUE dE alMEida
Presidente
PORTARIA Nº 220 de 14 de março de 2019
EXCLUIR, a Gratificação por Regime Especial de Trabalho de Tempo 
Integral, o percentual de 30%(trinta por cento) da servidora EDNA MARIA 
SIQUEIRA PINHEIRO, matricula nº 3157261/1, concedida através da 
PORTARIA Nº 301 de 07/08/2013, publicada no Diário Oficial do Estado 
nº 32.456 de 08/08/2013, publicação nº 565517.
A presente Portaria entrará em vigor a contar do dia 01 de abril de 2019.
BErNardo alBUQUErQUE dE alMEida
Presidente
PORTARIA Nº 221 de 14 de março de 2019
CONCEDER, a servidora REGINA FATIMA DE SOUSA MACEDO, Matrícula nº 
5229456/2, ocupante do cargo de agente de Saúde, lotada na Gerencia 
de Administração de Pessoas, Gratificação por Regime Especial de Traba-
lho de Tempo Integral, correspondente a 30% (Trinta por cento), sobre o 
vencimento do cargo.
A presente Portaria entrará em vigor a contar do dia 01 de abril de 2019.
BErNardo alBUQUErQUE dE alMEida
Presidente
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PORTARIA Nº 222 de 14 de março de 2019
CONCEDER, ao servidor RAIMUNDO DE OLIVEIRA LIMA, Matrícula nº 
3154173/1, ocupante do cargo de Assistente Administrativo, lotado na 
Gerencia de Fiscalização e Arrecadação, Gratificação por Regime Especial 
de Trabalho de Tempo Integral, correspondente a 30% (Trinta por cento), 
sobre o vencimento do cargo.
A presente Portaria entrará em vigor a contar do dia 01 de abril de 2019.
BErNardo alBUQUErQUE dE alMEida
Presidente

Protocolo: 414293

.

.

INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA 
DO ESTADO DO PARÁ

.

SUPRIMENTO DE FUNDO
.

PORTARIA Nº 061 DE 14 DE MARÇO DE 2019
a diretora de administração e finanças do instituto de Gestão 
Previdenciária do Estado do Pará - IGEPREV, no uso das atribuições 
que lhe foram conferidas pela PorTaria Nº 112/2013, de 11/04/2013 
publicada no doE nº 32.376 de 15/04/2013.
CONSIDERANDO, o Processo Administrativo Eletrônico nº 2019/88560, 
de 26/02/2019;
rESolVE:
I - CONCEDER a servidora Kelly Negrão Lima, Id Funcional nº 57214698/1, 
ocupante do cargo de Assistente Administrativo/Gerente, lotada na Ge-
rência de Suporte Administrativo, Suprimento de Fundos no valor total 
de R$ 3.000,00 (três mil reais), o qual deverá observar a classificação 
orçamentária abaixo:

Programa de Trabalho fonte do recurso Natureza da Despesa Valor
1297 0261 339030 r$ 2.000,00
1297 0261 339039 r$ 1.000,00

II – ESTABELECER o prazo para aplicação do suprimento de fundo de até 
60 (sessenta) dias, contados a partir da emissão da Ordem Bancária e 
para prestação de contas, 10 (dez) dias subsequentes ao término do pra-
zo estabelecido para aplicação dos recursos.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, 14 de março de 
2019.
 Eudézia Cristina do Lago Martins  
                                 diretora de administração e finanças

Protocolo: 414351

DIÁRIA
.

PORTARIA Nº 063 DE 14 DE MARÇO DE 2019
a diretora de administração e finanças do instituto de Gestão 
Previdenciária do Estado do Pará - iGEPrEV, no uso das atribuições 
que lhe foram conferidas pela PorTaria Nº 112/2013, de 11/04/2013 
publicada no doE nº 32.376 de 15/04/2013.
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº. 5.810, de 24 
de janeiro de 1994; e
CONSIDERANDO o Processo Administrativo Eletrônico nº 2019/108410, 
de 13/03/2019.
rESolVE:
I – Autorizar o servidor Ernan Felipe Pereira Neves, matrícula funcional n.º 
57220158/3, ocupante da função de Assistente Administrativo, lotado na 
Gerência de Suporte Administrativo, a viajar ao município de Castanhal/
PA, no dia 19/03/2019, a fim de realizar o levantamento do patrimônio, 
no pólo do IGEPREV, localizado em Castanhal/PA.
II- Conceder de acordo com as bases legais vigentes, ½ (meia) diária ao 
servidor acima, que se deslocará conforme item I.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, 14 de março de 
2019.
Eudézia Cristina do lago Martins 
diretora de administração e finanças

Protocolo: 414419
PORTARIA Nº 060 DE 13 DE MARÇO DE 2019
a diretora de administração e finanças do instituto de Gestão 
Previdenciária do Estado do Pará - IGEPREV, no uso das atribuições 
que lhe foram conferidas pela PorTaria Nº 112/2013, de 11/04/2013 
publicada no doE nº 32.376 de 15/04/2013.
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº. 5.810, de 24 
de janeiro de 1994; e
CONSIDERANDO, o processo nº 2019/109092 (PAE), de 13/03/2019.
rESolVE:
I – Conceder ao servidor Silvio Roberto Vizeu Lima, matrícula funcional 
n.º 54184884/3, ocupante do cargo de Presidente, lotado na Presidência, 
02 (duas) diárias a título de complementação, das diárias pagas através 
da PorTaria Nº 054/2019, de 11/03/2019, publicada no doE 33.822, de 
12/03/2019, referente ao período de 11/03/2019 a 12/03/2019.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, 13 de Março de 
2019.
Eudézia Cristina do Lago Martins
diretora de administração e finanças

Protocolo: 414182

PORTARIA Nº 062 DE 14 DE MARÇO DE 2019
a diretora de administração e finanças do instituto de Gestão 
Previdenciária do Estado do Pará - IGEPREV, no uso das atribuições 
que lhe foram conferidas pela PorTaria Nº 112/2013, de 11/04/2013 
publicada no doE nº 32.376 de 15/04/2013.
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº. 5.810, de 24 
de janeiro de 1994; e
CONSIDERANDO o Processo Administrativo Eletrônico nº 2019/108410, 
de 13/03/2019.
rESolVE:
I – Autorizar o servidor Alessandro Morais Nonato, matrícula funcional n.º 
5907216/2, ocupante da função de Técnico em Gestão de informática, 
lotado na Coordenadoria de Tecnologia da Informação, a viajar ao muni-
cípio de Castanhal/PA, no dia 19/03/2019, objetivando a troca de suíte, 
formatação de duas máquinas, bem como, configuração da rede do pólo 
do IGEPREV, localizado em Castanhal/PA.
II- Conceder de acordo com as bases legais vigentes, ½ (meia) diária ao 
servidor acima, que se deslocará conforme item I.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, 14 de março de 
2019.
Eudézia Cristina do Lago Martins 
diretora de administração e finanças

Protocolo: 414417

OUTRAS MATÉRIAS
.

REVISÃO DE APOSENTADORIA
PORTARIA RET AP Nº 0775 DE 13 DE MARÇO DE 2019.
FUNDAMENTAÇÃO: I – Declarar a nulidade da Portaria RET nº 565 de 26 
de fevereiro de 2019, que retificou a Portaria AP nº 116 de 09 de janeiro 
de 2019, em razão do princípio da autotutela da Administração Pública;
II - Retificar a Portaria AP nº 116 de 09 de janeiro de 2019 que aposentou 
Maria EdUarda MoNTEiro doS SaNToS, matrícula nº 528358/1, no 
cargo de Professora Classe Especial, Nível I, lotada na Secretaria de Esta-
do de Educação - SEdUc, de acordo com o art. 6º, incisos i, ii, iii, e iV da 
Emenda constitucional nº 41/03 c/c os arts. 2° e 5° da Emenda constitu-
cional n° 47/05, art. 7º da Emenda constitucional nº 41/03 e o art. 54-a, 
incisos i, ii, iii e iV da lei complementar nº 39/02, com as alterações 
introduzidas pela Lei Complementar nº 49/05; art. 37, § 2°, da Lei n° 
5.351/86 c/c acórdão n° 55.856 do TcE/Pa de 06.07.2016; art. 32, caput, 
da lei nº 7.442/2010 cumulado com o art. 35, caput, da lei nº 5.351/86; 
art. 131, § 1º, inciso Viii, da lei nº 5.810/94, combinado com o parágrafo 
único do art. 36 da Lei nº. 5.351/86, de modo a modificar os valores das 
parcelas vencimento integral, aulas suplementares, gratificação de ma-
gistério- 10% e adicional por tempo de serviço- 50%, percebendo nessa 
situação os proventos mensais de R$ 2.205,23 (DOIS MIL, DUZENTOS E 
CINCO REAIS E VINTE E TRÊS CENTAVOS), assim discriminados:
III – Os efeitos retroagirão a 1º de fevereiro de 2019, data da concessão 
da aposentadoria.
SERVIDOR(A): MARIA EDUARDA MONTEIRO DOS SANTOS
MaTricUla: 528358/1
ORGÃO: Secretaria de Estado de Educação – SEDUC
CARGO: Professora Classe Especial, Nível I
Valor: r$ 2.205,23
ordENador: lúcia Pampolha de Santa Brigida

Protocolo: 414209

.

.

ESCOLA DE GOVERNANÇA PÚBLICA 
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

DISPENSA DE LICITAÇÃO
.

TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 001/2019
Data da Autorização: 14/03/2019.
contratada: diNaSTia ViaGENS E TUriSMo lTda EPP - diNaSTUr
Valor Total: R$ 76.255,00 (setenta e seis mil, duzentos e cinquenta e 
cinco reais)
objeto: coNTraTaÇÃo EMErGENcial dE EMPrESa ESPEcialiZada 
Para PrESTaÇÃo dE SErViÇoS dE aGENciaMENTo dE ViaGENS, QUE 
coMPrEENdE a EMiSSÃo, rEMarcaÇÃo E caNcElaMENTo dE PaSSa-
GENS aÉrEaS E flUViaiS.
fundamento legal: art. 24, iV, da lei 8.666/93.
Processo: 110428/2019
Ordenador Responsável
EVaNilZa da crUZ MariNHo MaciEl
diretora Geral.

Protocolo: 414451

.

.

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
.

TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 001/2019
A Diretora Geral da Escola de Governança Pública do Estado do Pará – 
EGPA, no uso de suas atribuições legais, resolve RATIFICAR a DISPENSA 
dE liciTaÇÃo N° 001/2019, com o fundamento legal art. 24, iV, da lei 
8.666/93.
Belém, 14 de março de 2019.
EVaNilZa da crUZ MariNHo MaciEl
diretora Geral.

Protocolo: 414459
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SECRETARIA DE ESTADO 
DA FAZENDA

.

.

.

PORTARIA
.

PORTARIAS DE CONCESSÃO DE ISENÇÃO DE IPVA CAIF/DTR
PORTARIA Nº 2019330001741, de 12 de março de 2019 
MOTIVO: Conceder a isenção de IPVA para pessoa com deficiência relativo 
a veículo no ano de 2019.
BASE LEGAL: Art. 3º, inciso XII da Lei n.º 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; Decreto n.º 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e Instrução Norma-
tiva n.º 0009, de 20 de junho de 2007.
iNTErESSado: HEloiSa HElENa da SilVa iZola.
cPf: 395.173.302-00.
Marca/ModElo: M.BENZ/Gla200ff.
cHaSSi: 9BMTG4dW1HM002504.
PORTARIA Nº 2019330001740, de 12 de março de 2019 
MOTIVO: Conceder a isenção de IPVA para pessoa com deficiência relativo 
a veículo no ano de 2019.
BASE LEGAL: Art. 3º, inciso XII da Lei n.º 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; Decreto n.º 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e Instrução Norma-
tiva n.º 0009, de 20 de junho de 2007.
iNTErESSado: Maria caroliNa loPES rEiS.
cPf: 497.980.067-04.
Marca/ModElo: HoNda/fiT lX flEX.
cHaSSi: 93HGE6850dZ210914.
PORTARIA Nº 2019330001742, de 12 de março de 2019 
MOTIVO: Conceder a isenção de IPVA para pessoa com deficiência relativo 
a veículo no ano de 2019.
BASE LEGAL: Art. 3º, inciso XII da Lei n.º 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; Decreto n.º 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e Instrução Norma-
tiva n.º 0009, de 20 de junho de 2007.
iNTErESSado: Maria riSoMar coSTa riBEiro.
cPf: 338.348.652-49.
Marca/ModElo: JEEP/rENEGadE 1.8 aT.
cHaSSi: 98861110XKK231784.
PORTARIA Nº 2019330001744, de 12 de março de 2019 
MOTIVO: Conceder a isenção de IPVA para pessoa com deficiência relativo 
a veículo no ano de 2019.
BASE LEGAL: Art. 3º, inciso XII da Lei n.º 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; Decreto n.º 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e Instrução Norma-
tiva n.º 0009, de 20 de junho de 2007.
iNTErESSado: NEidE rocHa cUNHa SoliMoES.
cPf: 092.557.962-91.
Marca/ModElo: fiaT/arGo driVE 1.3 GSr.
cHaSSi: 9Bd358a47KYJ36722.
PORTARIA Nº 2019330001743, de 12 de março de 2019 
MOTIVO: Conceder a isenção de IPVA para pessoa com deficiência relativo 
a veículo no ano de 2019.
BASE LEGAL: Art. 3º, inciso XII da Lei n.º 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; Decreto n.º 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e Instrução Norma-
tiva n.º 0009, de 20 de junho de 2007.
iNTErESSado: PriScila GoNcalVES GiordaNo do coUTo.
cPf: 003.422.552-82.
Marca/ModElo: JEEP/coMPaSS loNGiTUdE d.
cHaSSi: 988675126JKH89201.
PORTARIA Nº 2019330001745, de 12 de março de 2019 
MOTIVO: Conceder a isenção de IPVA para pessoa com deficiência relativo 
a veículo no ano de 2019.
BASE LEGAL: Art. 3º, inciso XII da Lei n.º 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; Decreto n.º 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e Instrução Norma-
tiva n.º 0009, de 20 de junho de 2007.
iNTErESSado: raiMUNdo Macario doS SaNToS NETo.
cPf: 628.156.017-53.
Marca/ModElo: HoNda/Hr-V EX cVT.
cHaSSi: 93HrV2850GZ157285.
PORTARIA Nº 2019330001739, de 12 de março de 2019 
MOTIVO: Conceder a isenção de IPVA para pessoa com deficiência relativo 
a veículo no ano de 2019.
BASE LEGAL: Art. 3º, inciso XII da Lei n.º 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; Decreto n.º 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e Instrução Norma-
tiva n.º 0009, de 20 de junho de 2007.
iNTErESSado: roSiValdo BENTES TaVarES.
cPf: 116.977.092-49.
Marca/ModElo: JEEP/rENEGadE 1.8 aT.
cHaSSi: 98861110XKK231357.
PORTARIA Nº 2019330001749, de 13 de março de 2019 
MOTIVO: Conceder a isenção de IPVA para pessoa com deficiência relativo 
a veículo no ano de 2019.
BASE LEGAL: Art. 3º, inciso XII da Lei n.º 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; Decreto n.º 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e Instrução Norma-
tiva n.º 0009, de 20 de junho de 2007.
iNTErESSado: GirlENE da SilVa MElo.
cPf: 517.852.772-00.
Marca/ModElo: HoNda/Hr-V EX cVT.
cHaSSi: 93HrV2850KZ115455.

PORTARIA Nº 2019330001747, de 13 de março de 2019 
MOTIVO: Conceder a isenção de IPVA para pessoa com deficiência relativo 
a veículo no ano de 2019.
BASE LEGAL: Art. 3º, inciso XII da Lei n.º 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; Decreto n.º 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e Instrução Norma-
tiva n.º 0009, de 20 de junho de 2007.
iNTErESSado: GlEdSoN aNToNio do NaSciMENTo diNiZ.
cPf: 040.524.358-85.
Marca/ModElo: cHEV/TrailBlaZEr lTZ d4a.
cHaSSi: 9BG156MK0Kc444027.
PORTARIA Nº 2019330001746, de 13 de março de 2019 
MOTIVO: Conceder a isenção de IPVA para pessoa com deficiência relativo 
a veículo no ano de 2019.
BASE LEGAL: Art. 3º, inciso XII da Lei n.º 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; Decreto n.º 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e Instrução Norma-
tiva n.º 0009, de 20 de junho de 2007.
iNTErESSado: loUrdES do Socorro SErra da SilVa.
cPf: 605.510.462-87.
Marca/ModElo: NiSSaN/VErSa 16Sl cVT.
cHaSSi: 94dBcaN17KB111881.
PORTARIA Nº 2019330001748, de 13 de março de 2019 
MOTIVO: Conceder a isenção de IPVA para pessoa com deficiência relativo 
a veículo no ano de 2019.
BASE LEGAL: Art. 3º, inciso XII da Lei n.º 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; Decreto n.º 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e Instrução Norma-
tiva n.º 0009, de 20 de junho de 2007.
iNTErESSado: PaUlo EdUardo fariaS BraSiliENSE.
cPf: 025.359.122-87.
Marca/ModElo: ToYoTa/YariS Sd Xl 15 aT.
cHaSSi: 9BrBc9f33K8041676.

Protocolo: 414084
PORTARIA N° 44052019 DE MARÇO DE 2019

Altera dispositivos da Portaria n° 1.700, de 22 de abril de 2003, que trata 
de imunidade do imposto sobre a Propriedade de Veículos automotores - 
IPVA aos veículos de propriedade das Prefeituras, Secretarias e Câmaras 
Municipais de municípios paraenses e dos órgãos integrantes especifica-
dos da administração dos municípios paraenses.
o coordENador faZENdário da coordENadoria EXEcUTiVa ESPE-
cial dE adMiNiSTraÇÃo TriBUTária do iPVa E do iTcd, no uso da 
competência que lhe é conferida pela Portaria n° 826, de 24 de setembro 
de 2001, nova redação dada pela Portaria n° 1.178, de 28 de setembro de 
2010, e tendo em vista os termos do processo de n° 122018730002838-6 
e 192018730003674-0..
r E S o l V E : 
art. 1° fica acrescentado os incisos lXV e lXVi ao art. 1° da Portaria n° 
1.700, de 22 de abril de 2003, com a seguinte redação:
LXV – Fundo Municipal de Meio Ambiente de Capanema/Pa. - CNPJ n° 
28.121.349/0001-09
.lXVi - fundo Municipal de Educação de dom Eliseu/Pa. - cNPJ nº. 
22.453.776/0001-08.
Art. 2° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação no Diário 
Oficial do Estado.
Gabinete do coordenador da cEEaT - iPVa e iTcd, em 14 de Março de 
2019.
WElliNGToN MoNTEiro cardoSo
Coordenador Fazendário - CEEAT/IPVA/ITCD.

Protocolo: 414428
PORTARIA DE CONCESSÃO DE ISENÇÃO DE ICMS CAIF/DTR

MOTIVO: Conceder a isenção de ICMS na aquisição de veículo para pessoa 
com deficiência.
BaSE lEGal: lei complementar n.º 24, de 7 de janeiro de 1975; con-
vênio ICMS 38, de 30 de março de 2012 e arts. 1º e 50 do Anexo II do 
Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto n.º 4.676, de 18 de junho 
de 2001.
iNTErESSado: caMilla Maria caMPoS MoTa MiraNda.
cPf: 022.191.031-02.
Marca/ModElo: JEEP/rENEGadE 1.8 aT.
Valor do VEÍcUlo coM iMPoSToS: r$69.990,00.
Valor do VEÍcUlo SEM iPi/icMS: r$54.655,00.

Protocolo: 414081

DESIGNAR FISCAL DE CONTRATO
.

PORTARIA Nº 128 DE 08 DE MARÇO DE 2019.
a dirETora dE adMiNiSTraÇÃo, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas pela Portaria SEfa nº 451, de 13/02/2019, publicada no d.o.E. 
33.805 de 15/02/2019),
rESolVE:
DESIGNAR os servidores ARMANDO VILHENA RODRIGUES, Identificação 
funcional nº 2007606/4, Técnico, e GEorGE TaVarES doS SaNToS, 
Identificação Funcional nº 5570050/1, Auditor Fiscal de Receitas Esta-
duais, ambos lotados na CECOMT-Itinga, respectivamente, como Fiscal 
e Fiscal Substituto do Contrato nº 003/2019/SEFA, firmado entre a SEFA 
e a empresa a d c MoTa, que trata da contratação de empresa para o 
fornecimento de água mineral potável, não gaseificada, acondicionada em 
garrafões de 20 litros, no quantitativo de 168 (cento e sessenta e oito) 
unidades por mês, para cEcoMT-itinga.
Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus 
efeitos à 28/02/2019.
rUTilENE dE fáTiMa Garcia cUNHa
diretora de administração - SEfa/Pa

Protocolo: 414169
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.

.

TERMO ADITIVO A CONTRATO
.

Termo aditivo: 6
contrato: 045/2013/SEfa
data da assinatura: 13/03/2019
Vigência: 01/04/2019 à 30/09/2019.
Justificativa: Com fundamento nos artigo artigo.57, § 4º, da Lei no 
8.666/93 e no despacho da CONJUR/SEFA/PA (fl.58) exarado nos autos 
do Processo nº 002019730001549-4/SiaT/SEfa, o presente termo aditi-
vo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência pelo período de 6 
meses.
orçamento: 17101.04.126.1424.8238
Natureza da Despesa: 33.90.37 - Fonte: 0101
contratado: fUNdaÇÃo dE aMParo E dESENVolViMENTo da PESQUiSa 
- fadESP - cNPJ: 05.572.870/0001-59.
Endereço: Avenida Augusto Corrêa s/nº, Campus do Guamá, Bairro Gua-
má, cEP 66.075-110, Belém/Pa.
ordenadora: rUTilENE dE fáTiMa Garcia cUNHa

Protocolo: 414177

.

.

SUPRIMENTO DE FUNDO
.

PORTARIA Nº167 , 14 DE MARÇO DE 2019
a dirETora dE adMiNiSTraÇÃo da SEcrETaria dE ESTado da 
faZENda, usando de suas atribuições e, considerando o Proc. nº 
332019730000031-1.
rESolVE:
I - CONCEDER o servidor LEONARDO VIEIRA BARBOSA, cargo Fis-
cal de receitas Estaduais, mat. nº5915323/1, portadora do cPf nº 
814.434.556.87, Suprimento de fundos
no valor total de R$3.500,00 (Três Mil e Quinhentos Reais), para suprir as 
despesas da cEcoMT-BaSEcaNdirU, referente ao mês de março, obser-
vando a classificação
orçamentária abaixo:17101.04.123.1424.8251 - GESTÃo faZENdária - 
foNTE dE rEcUrSoS: 0144 - 33.90.30 - MaTErial dE coNSUMo.
II - Os recursos deverão ser aplicados em até 30 dias a contar da data do 
recebimento e a prestação de Contas deverá ser até o 5º dia útil após o 
período de aplicação.
rutilene de fátima Garcia cunha
diretora de administração

Protocolo: 414409

.

.

DIÁRIA
.

a dirETora dE adMiNiSTraÇÃo da SEcrETaria dE ESTado da fa-
ZENda, no uso de suas atribuições e, considerando o disposto no art. 1, 
inciso III, alínea “f” da Portaria Sefa nº 451, de 13 de fevereiro de 2019, 
publicada no Diário Oficial do Estado nº 33.804 de 14 de Fevereiro de 
2019.
PORTARIA Nº 168 de 14 de março de 2019, aUToriZar 3 e 1/2 
diárias ao servidor EDSON ANTONIO BRANCO FERREIRA, nº 0528149002, 
aUdiTor-c, coordENaÇÃo EXEc.rEG.dE adM.TriB./NÃo TriBUTária 
DE ALTAMIRA, objetivo participar do Curso de Avaliação de Imóveis, para 
fins de cálculo de base para o ITCD, período 18.03.2019 a 21.03.2019, 
trecho altamira/ Belém/ altamira.
PORTARIA Nº 169 de 14 de março de 2019, aUToriZar 3 e 1/2 di-
árias a servidora MARIA DE FATIMA SILVA, nº 0005270101, AUDITOR-C, 
coordENaÇÃo EXEc.rEG.dE adM.TriB./NÃo TriBUTária dE rEdEN-
ÇÃO, objetivo participar do Curso de Avaliação de Imóveis, para fins de 
cálculo de base para o iTcd, período 18.03.2019 a 21.03.2019, trecho 
redenção/ Belém/ redenção.
PorTaria Nº 170 de 14 de março de 2019, aUToriZar 4 e 1/2 diárias 
ao servidor JOSE GUILHERME DE SOUZA MOITTA KOURY, nº 0585816001, 
aUdiTor-B, cÉlUla PlaNEJaMENTo MoNiToraMENTo E ESTUdoS TÉc-
NICOS DE FISCALIZAÇÃO, objetivo participar das Reuniões Técnicas, Gru-
po Gestor de documentos fiscais e Plenária do Encat, e da reunião do 
Grupo de auditoria contábil, período 25.03.2019 a 29.03.2019, trecho 
Belém-Pa /Brasília-df /Belém-Pa.

Protocolo: 414318

.

.

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
.

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO FISCAL - CERAT BELEM
O Coordenador Executivo Regional de Administração Tributária e Não Tri-
butária da cEraT - Belém, no uso de suas atribuições, NoTifica os titula-
res, sócios ou representantes legais da empresa MariNEidE a. da SilVa, 
insc. Est. nº 15.595.806-2, nos termos do artigo 11 da lei n.º 6.182/98 
e dos artigos 65 e 66 da lei n.º 5.530/89, combinado com os arts. 124 e 
744 do RICMS/Pa, aprovado pelo Decreto n.º 4.676/01, a apresentar os 
documentos a seguir relacionados, objeto da aÇÃo fiScal dE roTiNa oU 
PoNTUal para o PErÍodo dE 03/2018 a 09/2018, conforme determinado 
pela ordEM dE SErViÇo E NoTificaÇÃo fiScal nº 012019820000103-
5, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da data em que se considera 
notificado o contribuinte na forma do Art. 37 da Instrução Normativa nº 
24, de 18/11/2010.
Auditor(a) Fiscal Solicitante: EDUARDO ANTONIO BASTOS SANTOS
docUMENToS SoliciTadoS:
- Arquivo EFD 
- Arquivo Magnético c/ Registro Fiscal das Aquisições e Prestações

- Comprovante de Entrega DIEF
- Comprovante de Entrega do Arquivo EFD
- daE de recolhimento de icMS
- Livro de Registro de Apuração de ICMS
- Livro de Registro de Entradas
- Livro de Registro de Inventário
- Livro de Registro de Saídas
- Livro de Registro de Utilização de Termos de Ocorrências
- Notas fiscais de Entradas
- Notas fiscais de Saída
- Notas fiscais de Saídas canceladas
Outros documentos poderão ser solicitados no decorrer desta ação fiscal.
Prazo de entrega dos documentos solicitados: 15 (quinze) dias.
local de Entrega dos documentos: 
Av. Gentil Bittencourt nº 2566, – Bairro - São Braz – entre Av. José Boni-
fácio e Tv. Castelo Branco – Belém- Pa, 
fone: 91- 3039-8500
O não atendimento da presente NOTIFICAÇÃO, no prazo estipulado, cul-
minará na imediata aplicação da penalidade prevista no Art. 2º, da Lei n.º 
6.715/05, ficando ciente desde já, que a presente medida caracteriza o 
início da ação fiscal pertinente, visando os interesses do Erário Estadual.
Mário Jorge Fonseca das Neves
Coordenador Fazendário – CERAT - Belém

Protocolo: 414278
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO FISCAL - CERAT BELEM

O Coordenador Executivo Regional de Administração Tributária e Não Tri-
butária da cEraT - Belém, no uso de suas atribuições, NoTifica os titula-
res, sócios ou representantes legais da empresa MoNTaNa coMErcio dE 
GrÃoS lTda., insc. Est. nº 15.599.074-8, nos termos do artigo 11 da lei 
n.º 6.182/98 e dos artigos 65 e 66 da lei n.º 5.530/89, combinado com 
os Arts. 124 e 744 do RICMS/Pa, aprovado pelo Decreto n.º 4.676/01, a 
apresentar os documentos a seguir relacionados, objeto da aÇÃo fiScal 
dE roTiNa oU PoNTUal para o PErÍodo dE 04/2018 a 08/2018, con-
forme determinado pela ordEM dE SErViÇo E NoTificaÇÃo fiScal nº 
012019820000105-1, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da data em 
que se considera notificado o contribuinte na forma do Art. 37 da Instru-
ção Normativa nº 24, de 18/11/2010.
Auditor(a) Fiscal Solicitante: EDUARDO ANTONIO BASTOS SANTOS
docUMENToS SoliciTadoS:
- Arquivo EFD 
- Arquivo Magnético c/ Registro Fiscal das Aquisições e Prestações
- Comprovante de Entrega DIEF
- Comprovante de Entrega do Arquivo EFD
- daE de recolhimento de icMS
- Livro de Registro de Apuração de ICMS
- Livro de Registro de Entradas
- Livro de Registro de Inventário
- Livro de Registro de Saídas
- Livro de Registro de Utilização de Termos de Ocorrências
- Notas fiscais de Entradas
- Notas fiscais de Saída
- Notas fiscais de Saídas canceladas
Outros documentos poderão ser solicitados no decorrer desta ação fiscal.
Prazo de entrega dos documentos solicitados: 15 (quinze) dias.
local de Entrega dos documentos: 
Av. Gentil Bittencourt nº 2566, – Bairro - São Braz – entre Av. José Boni-
fácio e Tv. Castelo Branco – Belém- Pa, 
fone: 91- 3039-8500
O não atendimento da presente NOTIFICAÇÃO, no prazo estipulado, cul-
minará na imediata aplicação da penalidade prevista no Art. 2º, da Lei n.º 
6.715/05, ficando ciente desde já, que a presente medida caracteriza o 
início da ação fiscal pertinente, visando os interesses do Erário Estadual.
Mário Jorge Fonseca das Neves
Coordenador Fazendário – CERAT - Belém

Protocolo: 414271
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO FISCAL - CERAT BELEM

O Coordenador Executivo Regional de Administração Tributária e Não Tri-
butária da cEraT - Belém, no uso de suas atribuições, NoTifica os titu-
lares, sócios ou representantes legais da empresa aMaZoN iNdUSTria 
E coMErcio dE SUBProdUToS lTda., insc. Est. nº 15.612.286-3, nos 
termos do artigo 11 da lei n.º 6.182/98 e dos artigos 65 e 66 da lei n.º 
5.530/89, combinado com os Arts. 124 e 744 do RICMS/Pa, aprovado pelo 
decreto n.º 4.676/01, a apresentar os documentos a seguir relacionados, 
objeto da aÇÃo fiScal dE roTiNa oU PoNTUal para o PErÍodo dE 
08/2018 a 09/2018, conforme determinado pela ordEM dE SErViÇo E 
NOTIFICAÇÃO FISCAL nº 012019820000104-3, no prazo de 15 (quinze) 
dias, contados da data em que se considera notificado o contribuinte na 
forma do Art. 37 da Instrução Normativa nº 24, de 18/11/2010.
Auditor(a) Fiscal Solicitante: EDUARDO ANTONIO BASTOS SANTOS
docUMENToS SoliciTadoS:
- Arquivo EFD 
- Arquivo Magnético c/ Registro Fiscal das Aquisições e Prestações
- Comprovante de Entrega DIEF
- Comprovante de Entrega do Arquivo EFD
- daE de recolhimento de icMS
- Livro de Registro de Apuração de ICMS
- Livro de Registro de Entradas
- Livro de Registro de Inventário
- Livro de Registro de Saídas
- Livro de Registro de Utilização de Termos de Ocorrências
- Notas fiscais de Entradas
- Notas fiscais de Saída
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- Notas fiscais de Saídas canceladas
Outros documentos poderão ser solicitados no decorrer desta ação fiscal.
Prazo de entrega dos documentos solicitados: 15 (quinze) dias.
local de Entrega dos documentos: 
Av. Gentil Bittencourt nº 2566, – Bairro - São Braz – entre Av. José Boni-
fácio e Tv. Castelo Branco – Belém- Pa, 
fone: 91- 3039-8500
O não atendimento da presente NOTIFICAÇÃO, no prazo estipulado, cul-
minará na imediata aplicação da penalidade prevista no Art. 2º, da Lei n.º 
6.715/05, ficando ciente desde já, que a presente medida caracteriza o 
início da ação fiscal pertinente, visando os interesses do Erário Estadual.
Mário Jorge Fonseca das Neves
Coordenador Fazendário – CERAT - Belém

Protocolo: 414276
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE TERMO DE INÍCIO – CERAT 

CASTANHAL
O Coordenador Executivo Regional de Administração Tributária e não Tri-
butária de Castanhal, desta Secretaria de Estado da Fazenda.
NOTIFICA aos titulares, sócios ou representantes legais da firma abaixo 
relacionada , nos termos do artigo 11 da lei nº6.182/98 e dos artigos 65 
e 66 da lei nº 5.530/89. combinado com os artigos. 124 e 744 do ricMS, 
aprovado pelo Decreto nº 4.676/01, a apresentar os documentos a seguir 
relacionados, objeto da ação fiscal roTiNa oU PoNTUal para o período 
de 11/2018 a 01/2019, referente ao Termo de Início de Fiscalização nº 
022019820000016-4, no prazo de 30 (tinta) dias, contados da data da 
publicação deste edital, considere-se notificado o contribuinte na forma 
dos artigos. 78, inciso iX, alínea “c” da lei 5.530/
raZÃo Social: lSd loGÍSTica rodoflUVial E SErViÇoS lTda
cNPJ: 01.896.129/0001-92
iNScriÇÃo ESTadUal: 15.193.090-2
aUdiTor fiScal SoliciTaNTE: daNiEl dE caSTro ScHUcKar
docUMENToS SoliciTadoS
liVro dE rEGiSTro dE UTiliZaÇÃo dE TErMoS dE ocorrÊNciaS
Outros documentos poderão ser solicitados no decorrer desta ação fiscal.
Prazo de entrega dos documentos solicitados: 15 (quinze) dias.
Local de entrega dos documentos: Rua Paes de Carvalho, 1128 - Centro - 
castanhal-Pa. Telefone 91 3721 1448
O não atendimento a esta NOTIFICAÇÃO, no prazo estipulado, culminará 
na imediata aplicação da penalidade prevista no Art. 2º, da Lei nº6.715/05 
, ficando ciente desde já, que a presente medida caracteriza o início da 
ação fiscal pertinente, visando ao interesse do Erário Estadual. 
Hilário aUGUSTo fErrEira NETo
coordenador -cEraT castanhal

Protocolo: 414249
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO - CEEAT SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA
NÚMEro dE PUBlicaÇÃo:
O COORDENADOR EXECUTIVO DA CEEAT – SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA,
dESTa SEcrETaria dE ESTado da faZENda, no uso de suas atribuições,
FAZ SABER ao titular ou representante legal da firma abaixo relacionada, 
a
Conclusão de julgamento, de primeira instância, referente ao AINF nº
172018510000170-2, julgado procedente e ficando a mesma intimada 
para
fazer o recolhimento do crédito tributário ou interpor recurso voluntário 
no
prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir do 15º dia de publicação desta
notificação, de acordo com que estabelece a Lei 6182, de 30 de dezembro 
de
1998, alterada pela Lei 7078, de 28 de dezembro de 2007, o que poderá 
ser
Feito diretamente junto a esta Coordenação, localizada na Av. Gentil
Bittencourt nº 2566, 4º andar – entre Av. José Bonifácio e Trav. Castelo
Branco - São Braz, Belém-PA, no horário de 08:00 às 14:00hs.
Razão Social: VALE S/A
cNPJ: 33.592.510/0091-00
Processo N: 172018510000170-2
ENio roBErTo alVES Maia
coordENador faZENdário da cEEaT-ST

Protocolo: 414298
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO FISCAL - CERAT BELEM

O Coordenador Executivo Regional de Administração Tributária e Não Tri-
butária da cEraT - Belém, no uso de suas atribuições, NoTifica os titula-
res, sócios ou representantes legais da empresa lUiZ carloS dE SoUSa 
& cia lTda., insc. Est. nº 15.604.254-1, nos termos do artigo 11 da lei 
n.º 6.182/98 e dos artigos 65 e 66 da lei n.º 5.530/89, combinado com 
os Arts. 124 e 744 do RICMS/Pa, aprovado pelo Decreto n.º 4.676/01, a 
apresentar os documentos a seguir relacionados, objeto da aÇÃo fiScal 
dE roTiNa oU PoNTUal para o PErÍodo dE 05/2018 a 09/2018, con-
forme determinado pela ordEM dE SErViÇo E NoTificaÇÃo fiScal nº 
012019820000106-0, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da data em 
que se considera notificado o contribuinte na forma do Art. 37 da Instru-
ção Normativa nº 24, de 18/11/2010.
Auditor(a) Fiscal Solicitante: EDUARDO ANTONIO BASTOS SANTOS
docUMENToS SoliciTadoS:
- Arquivo EFD 
- Arquivo Magnético c/ Registro Fiscal das Aquisições e Prestações
- Comprovante de Entrega DIEF
- Comprovante de Entrega do Arquivo EFD
- daE de recolhimento de icMS
- Livro de Registro de Apuração de ICMS
- Livro de Registro de Entradas
- Livro de Registro de Inventário

- Livro de Registro de Saídas
- Livro de Registro de Utilização de Termos de Ocorrências
- Notas fiscais de Entradas
- Notas fiscais de Saída
- Notas fiscais de Saídas canceladas
Outros documentos poderão ser solicitados no decorrer desta ação fiscal.
Prazo de entrega dos documentos solicitados: 15 (quinze) dias.
local de Entrega dos documentos: 
Av. Gentil Bittencourt nº 2566, – Bairro - São Braz – entre Av. José Boni-
fácio e Tv. Castelo Branco – Belém- Pa, 
fone: 91- 3039-8500
O não atendimento da presente NOTIFICAÇÃO, no prazo estipulado, cul-
minará na imediata aplicação da penalidade prevista no Art. 2º, da Lei n.º 
6.715/05, ficando ciente desde já, que a presente medida caracteriza o 
início da ação fiscal pertinente, visando os interesses do Erário Estadual.
Mário Jorge Fonseca das Neves
Coordenador Fazendário – CERAT - Belém

Protocolo: 414272
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO - CEEAT SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA
NÚMEro dE PUBlicaÇÃo:
O COORDENADOR EXECUTIVO DA CEEAT – SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA,
dESTa SEcrETaria dE ESTado da faZENda, no uso de suas atribuições,
FAZ SABER ao titular ou representante legal da firma abaixo relacionada, 
a
Conclusão de julgamento, de primeira instância, referente ao AINF nº
172018510000169-9, julgado procedente e ficando a mesma intimada 
para
fazer o recolhimento do crédito tributário ou interpor recurso voluntário 
no
prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir do 15º dia de publicação desta
notificação, de acordo com que estabelece a Lei 6182, de 30 de dezembro 
de
1998, alterada pela Lei 7078, de 28 de dezembro de 2007, o que poderá 
ser
Feito diretamente junto a esta Coordenação, localizada na Av. Gentil
Bittencourt nº 2566, 4º andar – entre Av. José Bonifácio e Trav. Castelo
Branco - São Braz, Belém-PA, no horário de 08:00 às 14:00hs.
Razão Social: VALE S/A
cNPJ: 33.592.510/0091-00
Processo N: 172018510000169-9
ENio roBErTo alVES Maia
coordENador faZENdário da cEEaT-ST

Protocolo: 414297
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO FISCAL - CERAT BELEM

O Coordenador Executivo Regional de Administração Tributária e Não Tri-
butária da cEraT - Belém, no uso de suas atribuições, NoTifica os titula-
res, sócios ou representantes legais da empresa aGro BoNSUcESSo cE-
rEaiS lTda., insc. Est. nº 15.572.552-1, nos termos do artigo 11 da lei 
n.º 6.182/98 e dos artigos 65 e 66 da lei n.º 5.530/89, combinado com 
os Arts. 124 e 744 do RICMS/Pa, aprovado pelo Decreto n.º 4.676/01, a 
apresentar os documentos a seguir relacionados, objeto da aÇÃo fiScal 
dE roTiNa oU PoNTUal para o PErÍodo dE 01/2018 a 09/2018, con-
forme determinado pela ordEM dE SErViÇo E NoTificaÇÃo fiScal nº 
012019820000102-7, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da data em 
que se considera notificado o contribuinte na forma do Art. 37 da Instru-
ção Normativa nº 24, de 18/11/2010.
Auditor(a) Fiscal Solicitante: EDUARDO ANTONIO BASTOS SANTOS
docUMENToS SoliciTadoS:
- Arquivo EFD do período
- Arquivo Magnético c/ Registro Fiscal das Aquisições e Prestações
- Comprovante de Entrega DIEF
- Comprovante de Entrega do Arquivo EFD
- daE de recolhimento de icMS
- Livro de Registro de Apuração de ICMS
- Livro de Registro de Entradas
- Livro de Registro de Inventário
- Livro de Registro de Saídas
- Livro de Registro de Utilização de Termos de Ocorrências
- Notas fiscais de Entradas
- Notas fiscais de Saída
- Notas fiscais de Saídas canceladas
Outros documentos poderão ser solicitados no decorrer desta ação fiscal.
Prazo de entrega dos documentos solicitados: 15 (quinze) dias.
local de Entrega dos documentos: 
Av. Gentil Bittencourt nº 2566, – Bairro - São Braz – entre Av. José Boni-
fácio e Tv. Castelo Branco – Belém- Pa, 
fone: 91- 3039-8500
O não atendimento da presente NOTIFICAÇÃO, no prazo estipulado, cul-
minará na imediata aplicação da penalidade prevista no Art. 2º, da Lei n.º 
6.715/05, ficando ciente desde já, que a presente medida caracteriza o 
início da ação fiscal pertinente, visando os interesses do Erário Estadual.
Mário Jorge Fonseca das Neves
Coordenador Fazendário – CERAT - Belém

Protocolo: 414267
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO - CEEAT SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA
NÚMEro dE PUBlicaÇÃo:
O COORDENADOR EXECUTIVO DA CEEAT – SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA, 
dESTa SEcrETaria dE ESTado da faZENda, no uso de suas atribuições, 
FAZ SABER ao titular ou representante legal da firma abaixo relacionada, 
a conclusão de julgamento, de primeira instância, referente ao AINF nº 
352013510005236-8, julgado improcedente, ficando declarado indevido 
o crédito tributário constante do aiNf, para com fundamento nos art. 13, 
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14, 24, 27 e 30, i da lei Estadual nº 6182/98.
Razão Social: WMB COMÉRCIO ELETRÔNICO LTDA 
cNPJ : 14.314.050/0004-09
Processo N: 352013510005236-8 
ENio roBErTo alVES Maia. 
coordENador faZENdário da cEEaT-ST

Protocolo: 414300
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO - CEEAT SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA
NÚMEro dE PUBlicaÇÃo:
O COORDENADOR EXECUTIVO DA CEEAT – SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA,
dESTa SEcrETaria dE ESTado da faZENda, no uso de suas atribuições,
FAZ SABER ao titular ou representante legal da firma abaixo relacionada, 
a
Conclusão de julgamento, de primeira instância, referente ao AINF nº
172018510000171-0, julgado procedente e ficando a mesma intimada 
para
fazer o recolhimento do crédito tributário ou interpor recurso voluntário 
no
prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir do 15º dia de publicação desta
notificação, de acordo com que estabelece a Lei 6182, de 30 de dezembro 
de
1998, alterada pela Lei 7078, de 28 de dezembro de 2007, o que poderá 
ser
Feito diretamente junto a esta Coordenação, localizada na Av. Gentil
Bittencourt nº 2566, 4º andar – entre Av. José Bonifácio e Trav. Castelo
Branco - São Braz, Belém-PA, no horário de 08:00 às 14:00hs.
Razão Social: VALE S/A
cNPJ: 33.592.510/0091-00
Processo N: 172018510000171-0
ENio roBErTo alVES Maia
coordENador faZENdário da cEEaT-ST

Protocolo: 414299

.

.

OUTRAS MATÉRIAS
.

Termo Ajuste de Contas: 001/2019/SEFA
objeto do Termo: Quitação de contas entre as partes, em decorrência da 
contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpe-
za, conservação predial e jardinagem com fornecimento de material e dos 
serviços de carregador e cozinheiro, objeto do Contrato n° 021/2012 a 
título de repactuação de preços, referente ao exercício de 2016, conforme 
consta nos autos do Processo nº 002016730001860-2/SiaT/SEfa.
Valor do Termo: r$326.279,11
data de assinatura: 13/03/2019
dotação orçamentária: 17101. 04.122.1297.8338
Natureza da Despesa: 33.90.92 – Fonte de Recursos: 0101
Partes: SEcrETaria dE ESTado da faZENda e coNEcTa SErViÇoS 
COMÉRCIO E CONSERVAÇÃO LTDA, estabelecida na Rod. Mario Covas, 
alameda Karina, nº 20, bairro do coqueiro, cEP 66650-000, ananindeua/
Pa, cNPJ/Mf nº 05.620.382/0001-70, iE 15.263.249-2
ordenadora: rUTilENE dE fáTiMa Garcia cUNHa.

Protocolo: 414174
ATOS DA DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO
O Diretor de Fiscalização da Secretaria de Estado da Fazenda FAZ SABER 
a todos quantos o presente Edital lerem ou dele tomarem conhecimen-
to que foram concedidos, no mês fEVErEiro/2019, aos contribuintes a 
seguir, regimes Tributários diferenciados do imposto sobre operações 
Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestação de Serviços de 
Transportes Interestaduais e Intermunicipais e de Comunicação – ICMS, 
conforme abaixo:
i - TiPo: coMÉrcio aTacadiSTa/VarEJiSTa
BENEFÍCIO DO ICMS: reduz a carga tributária de produtos da cesta básica 
e outros para 3%
fUNdaMENTo lEGal: art. 126, anexo i do ricMS/Pa
coNTriBUiNTES:
152204490 - friGorifico SaNTa crUZ lTda
152920960-coMErcial dE aliMENToS rio GUaMa EirEli
15.513.079-0 - S. V. MarQUES carValHo EirEli
15.556.566-4 - J. E. diSTriBUidora dE frioS EirEli
15.625.302-0 - EcoNoMico coM. dE aliMENToS EirEli
15.306.426-9 - d & G dE araUJo lTda - EPP
15.551.124-6 - cESTa BaSica coM. E diST. dE aliMENToS lTda
15.606.758-7 - MaTEUS SUPErMErcadoS S.a.
15.610.721-0 - M c MENdES EirEli
15.628.356-5 - MaTEUS SUPErMErcadoS S.a.
II – TIPO: EXPORTAÇÃO
BENEfÍcio do icMS: desoneração na exportação indireta
fUNdaMENTo lEGal: art. 600 do ricMS/Pa
coNTriBUiNTES:
15.093.191-3 - M E f coMErcio dE GraoS lTda
15.150.268-4 - TraQUaTEUa iNdUS. dE MiNEracao lTda
15.189.373-0 - MarQUES & MElo lTda
15.218.763-4 - MadENaVE MadEiraS NaVEGaNTES lTda
15.279.829-3 - lacarPEX - laMiNadoS carPiNTaria E EXPorTacao 
LTDA – EPP
15.283.491-5 - BUBraS rEPrESENTacao E EXPorTacao dE aNiMaiS 
ViVoS lTda
15.304.324-5 - iNdÚSTria dE PolPaS iMPErador lTda
15.360.247-3 - friGorifico ValENcio lTda
15.471.998-6 - ViToria MadEira lTda
15.593.253-5 - cooPEraTiVa GariMPEira E MiNEradora NacioNal 

- cooPErMiNE
15.599.288-0 - K S rodriGUES PEScadoS EirEli
15.610.029-0 - STar TiMBEr coMErcio dE MadEiraS E EXPorTacao 
lTda
15.625.483-2 - aMaGGi EXPorTacao E iMPorT. lTda
15.628.066-3 - PEc EXPorT TradE iMPorTacao E EXPorTacao aGro-
PEcUaria lTda
15.629.617-9 - J dE a rocHa da SilVa EirEli
III – TIPO: TRANSPORTE DE CARGA
BENEfÍcio do icMS: recolhimento mensal do icMS
fUNdaMENTo lEGal: art. 108, iX, “a”, §§ 5º e 6º do ricMS/Pa
coNTriBUiNTES:
15.175.311-3 - TraNSliVi TraNSPorTadora lTda
15.191.693-4 - TraNSUl SErVicoS, locacao E TraNSPorTE lTda
15.206.303-0 - SaNTa MarTa diSTriB. E TraNSPorTES dE carGaS 
lTda
15.235.785-8 - BraSPrESS TraNSPorTES UrGENTES lTda
15.265.665-0 - JadE TraNSPorTES EirEli
15.479.470-8 - fErTiTEX aGro - fErTiliZaNTES E ProdUToS aGro-
PEcUarioS
155367692 - BraSPrESS TraNSPorTES UrGENTES lTda
15.607.597-0 - WEliSoN cESar MENdES
IV – TIPO: BARES/REST/LANCHONET
BENEFÍCIO DO ICMS: reduz a carga tributária para 5% e 4%
fUNdaMENTo lEGal: art. 132 do anexo i do ricMS/Pa
coNTriBUiNTES:
15.148.620-4 - doM GiUSEPPE coMErcio E SErV. lTda
15.291.387-4 - MrM rESTaUraNTE lTda
15.589.636-9 - PORPINO ALIMENTACAO LTDA – EPP
V - TiPo: iNforMáTica
BENEFÍCIO DO ICMS: reduz a carga tributária para 7%
fUNdaMENTo lEGal: arts. 221 a 225 anexo i do ricMS/Pa
coNTriBUiNTES:
15.122.579-6 - lidEr coMErcio E iNdÚSTria lTda.
15.157.975-0 - lidEr coMErcio E iNdÚSTria lTda.
15.172.703-1 - lidEr coMErcio E iNdÚSTria lTda.
15.186.447-0 - lidEr coMErcio E iNdÚSTria lTda.
15.186.449-7 - lidEr coMErcio E iNdÚSTria lTda.
15.186.451-9 - lidEr coMErcio E iNdÚSTria lTda.
15.213.707-6 - lidEr coMErcio E iNdÚSTria lTda.
15.214.446-3 - lidEr coMErcio E iNdÚSTria lTda.
15.215.625-9 - lidEr coMErcio E iNdÚSTria lTda.
15.279.833-1 - lidEr coMErcio E iNdÚSTria lTda.
15.343.230-6 - lidEr coMErcio E iNdÚSTria lTda.
15.381.694-5 - lidEr coMErcio E iNdÚSTria lTda.
15.383.950-3 - lidEr coMErcio E iNdÚSTria lTda.
15.386.748-5 - lidEr coMErcio E iNdÚSTria lTda.
15.442.442-0 - lidEr coMErcio E iNdÚSTria lTda.
15.615.224-0 - cPd coNSUlToria, PlaNEJaMENTo E dESENVolViMEN-
To dE SiSTEMaS
MarcoS rodriGUES dE MaToS
dirETor dE fiScaliZaÇÃo

Protocolo: 414331
PORTARIAS DE ISENÇÃO DE ICMS – CAT

Portaria n.º201901000257 de 14/03/2019 - Proc n.º 
002019730005118/SEFA
Motivo: Conceder a isenção do ICMS para Taxista.
Base Legal: Convênio ICMS n.º 38, de 06 de julho de 2001 e do artigo 71 
do Anexo II do RICMS-PA (aprovado pelo Decreto n.º 4676/01)
interessado: Jose carlos de Souza Dias – CPF: 939.016.402-82
Marca: VOLKSWAGEN POLO COMFORTLINE 200TSI Tipo: Pas/Automóvel 
Portaria n.º201901000259 de 14/03/2019 - Proc n.º 
002019730005119/SEFA
Motivo: Conceder a isenção do ICMS para Taxista.
Base Legal: Convênio ICMS n.º 38, de 06 de julho de 2001 e do artigo 71 
do Anexo II do RICMS-PA (aprovado pelo Decreto n.º 4676/01)
Interessado: Elton Cavalcante de Souza – CPF: 589.531.752-91
Marca: VOLKSWAGEN POLO AUTOMÁTICO 1.6 Tipo: Pas/Automóvel 
PORTARIA DE ISENÇÃO DE IPVA – CAT
Portaria n.º201904000862, de 14/03/2019 - Proc n.º 
2019730004228/SEFA
Motivo: Conceder a isenção do IPVA ao veículo para o ano de 2019
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01 
Interessado: Emerson Cunha Paixão – CPF: 004.229.932-20
Marca/Tipo/chassi
FIAT/IDEA ATTRACTIVE 1.4/Pas/Automovel/9BD13501YG2286544
Portaria n.º201904000864, de 14/03/2019 - Proc n.º 
2019730005105/SEFA
Motivo: Conceder a isenção do IPVA ao veículo para o ano de 2019
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01 
Interessado: Raimundo Nonato dos Reis – CPF: 071.840.692-34
Marca/Tipo/chassi
CHEV/PRISMA 1.4AT LTZ/Pas/Automovel/9BGKT69V0HG239941
Portaria n.º201904000866, de 14/03/2019 - Proc n.º 
102019730001159/SEFA
Motivo: Conceder a isenção do IPVA ao veículo para o ano de 2019
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01 
Interessado: Sebastião Gonçalves Poubel Filho – CPF: 751.103.262-15
Marca/Tipo/chassi
TOYOTA/COROLLA GLI UPPER/Pas/Automovel/9BRBL3HE1J0154714
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Portaria n.º201904000868, de 14/03/2019 - Proc n.º 
102019730001237/SEFA
Motivo: Conceder a isenção do IPVA ao veículo para o ano de 2019
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01 
Interessado: Alessandro Bossato – CPF: 001.814.787-90
Marca/Tipo/chassi
VW/NOVO VOYAGE 1.6/Pas/Automovel/9BWDB45UXDT243842
Portaria n.º201904000870, de 14/03/2019 - Proc n.º 
2019730004935/SEFA
Motivo: Conceder a isenção do IPVA ao veículo para o ano de 2019
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01 
Interessado: Manoel Braga de Araujo – CPF: 301.151.322-87
Marca/Tipo/chassi
FIAT/WEEKEND ATTRACTIVE/Pas/Automovel/9BD37412FH5097428
Portaria n.º201904000872, de 14/03/2019 - Proc n.º 
42019730001347/SEFA
Motivo: Conceder a isenção do IPVA ao veículo para o ano de 2019
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01 
Interessado: Francisco Soares Lima – CPF: 664.524.732-04
Marca/Tipo/chassi
CHEV/PRISMA 10MT JOYE/Pas/Automovel/9BGKL69U0JG313634
Portaria n.º201904000874, de 14/03/2019 - Proc n.º 
42019730002101/SEFA
Motivo: Conceder a isenção do IPVA ao veículo para o ano de 2019
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01 
Interessado: Edinaldo Costa Pinto – CPF: 895.373.432-00
Marca/Tipo/chassi
CHEV/PRISMA 1.4MT LTZ/Pas/Automovel/9BGKT69V0HG218300
Portaria n.º201904000876, de 14/03/2019 - Proc n.º 
42019730002100/SEFA
Motivo: Conceder a isenção do IPVA ao veículo para o ano de 2019
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01 
Interessado: Clodoaldo Santos Nogueira – CPF: 387.868.422-34
Marca/Tipo/chassi
CHEVROLET/COBALT 1.8 LTZ/Pas/Automovel/9BGJC69E0GB157847
Portaria n.º201904000878, de 14/03/2019 - Proc n.º 
2019730004926/SEFA
Motivo: Conceder a isenção do IPVA ao veículo para o ano de 2019
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01 
Interessado: Daniel Pinheiro de Carvalho – CPF: 096.941.532-04
Marca/Tipo/chassi
VW/NOVO VOYAGE HL MBV/Pas/Automovel/9BWDB45U2HT073935
Portaria n.º201904000880, de 14/03/2019 - Proc n.º 
2019730004930/SEFA
Motivo: Conceder a isenção do IPVA ao veículo para o ano de 2019
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01 
Interessado: Francisco de Assis Moura da Silva – CPF: 270.029.182-49
Marca/Tipo/chassi
FIAT/UNO DRIVE 1.0/Pas/Automovel/9BD195B4NK0860603
Portaria n.º201904000882, de 14/03/2019 - Proc n.º 
2019730005102/SEFA
Motivo: Conceder a isenção do IPVA ao veículo para o ano de 2019
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01 
Interessado: Ademir Barata do Amaral Maciel – CPF: 504.572.507-63
Marca/Tipo/chassi
VW/VOYAGE 1.6L MB5/Pas/Automovel/9BWDB45U6KT099879
Portaria n.º201904000884, de 14/03/2019 - Proc n.º 
42019730001534/SEFA
Motivo: Conceder a isenção do IPVA ao veículo para o ano de 2019
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01 
Interessado: Abilio Bastos de Oliveira – CPF: 231.649.562-15
Marca/Tipo/chassi
I/CHEVROLET CLASSIC LS/Pas/Automovel/8AGSU19F0FR155203
Portaria n.º201904000886, de 14/03/2019 - Proc n.º 
42019730001293/SEFA
Motivo: Conceder a isenção do IPVA ao veículo para o ano de 2019
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01 
Interessado: Raimundo Freitas Portela – CPF: 072.497.212-91
Marca/Tipo/chassi
CHEV/PRISMA 1.4MT LT/Pas/Automovel/9BGKS69R0GG220729
Portaria n.º201904000888, de 14/03/2019 - Proc n.º 
132019730000681/SEFA
Motivo: Conceder a isenção do IPVA ao veículo para o ano de 2019
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01 
Interessado: Valter Gomes Martins – CPF: 381.198.202-82
Marca/Tipo/chassi
FIAT/DOBLO ATTRACTIV 1.4/Pas/Automovel/9BD119707E1113019
Portaria n.º201904000890, de 14/03/2019 - Proc n.º 
2019730004052/SEFA
Motivo: Conceder a isenção do IPVA ao veículo para o ano de 2019
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01 
Interessado: Luiz Carlos Guimaraes Lisboa – CPF: 234.171.372-68
Marca/Tipo/chassi
fiaT/doBlo adV 1.8 flEX/Pas/automovel/9BD11940DH1142261
Portaria n.º201904000892, de 14/03/2019 - Proc n.º 
42019730001531/SEFA
Motivo: Conceder a isenção do IPVA ao veículo para o ano de 2019
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01 
Interessado: Daniel de Sousa Lima – CPF: 182.010.242-49
Marca/Tipo/chassi
CHEV/PRISMA 1.4MT LTZ/Pas/Automovel/9BGKT69R0FG354931

Portaria n.º201904000894, de 14/03/2019 - Proc n.º 
42019730001630/SEFA
Motivo: Conceder a isenção do IPVA ao veículo para o ano de 2019
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01 
Interessado: Luis Guilherme de Vasconcelos Santos – CPF: 110.487.272-
20
Marca/Tipo/chassi
CHEV/PRISMA 1.4MT LTZ/Pas/Automovel/9BGKT69R0FG345851
Portaria n.º201904000896, de 14/03/2019 - Proc n.º 
132019730000642/SEFA
Motivo: Conceder a isenção do IPVA ao veículo para o ano de 2019
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01 
Interessado: Evandro Eulalio Tocantins Pereira – CPF: 228.850.052-20
Marca/Tipo/chassi
ford/EcoSPorT fSl 1.6/Mis/camioneta/9BfZB55P1f8521622
Portaria n.º201904000898, de 14/03/2019 - Proc n.º 
42019730001626/SEFA
Motivo: Conceder a isenção do IPVA ao veículo para o ano de 2019
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01 
Interessado: Jose Antonio de Lima Neto – CPF: 100.608.982-91
Marca/Tipo/chassi
CHEV/PRISMA 1.4MT LT/Pas/Automovel/9BGKS69V0HG218195
Portaria n.º201904000900, de 14/03/2019 - Proc n.º 
42019730001054/SEFA
Motivo: Conceder a isenção do IPVA ao veículo para o ano de 2019
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01 
Interessado: Joaquim Eutaquio Oliveira – CPF: 323.867.452-87
Marca/Tipo/chassi
VW/NOVO VOYAGE CL MBV/Pas/Automovel/9BWDB45U9JT118746
Portaria n.º201904000902, de 14/03/2019 - Proc n.º 
2019730005124/SEFA
Motivo: Conceder a isenção do IPVA ao veículo para o ano de 2019
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01 
Interessado: Jorge Penha Pimentel – CPF: 105.392.802-59
Marca/Tipo/chassi
CHEV/SPIN 1.8L MT LT/Pas/Automovel/9BGJB7520HB192530
Portaria n.º201904000904, de 14/03/2019 - Proc n.º 
22019730001775/SEFA
Motivo: Conceder a isenção do IPVA ao veículo para o ano de 2019
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01 
Interessado: Claudio Lima Tavares – CPF: 372.564.322-91
Marca/Tipo/chassi
CHEV/SPIN 1.8L AT LTZ/Pas/Automovel/9BGJC7520KB193357
Portaria n.º201904000906, de 14/03/2019 - Proc n.º 
2019730004927/SEFA
Motivo: Conceder a isenção do IPVA ao veículo para o ano de 2019
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01 
Interessado: Raimundo Ferreira de Souza – CPF: 100.805.542-53
Marca/Tipo/chassi
FIAT/SIENA ELX FLEX/Pas/Automovel/9BD17201MA3542036

Protocolo: 414286
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SECRETARIA DE ESTADO 
DE PLANEJAMENTO

.

ERRATA DE EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA 
O Governo do Estado do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Pla-
nejamento, (Seplan), torna público que serão realizadas AUDIÊNCIAS 
PÚBlicaS, com o objetivo de promover a participação da sociedade ci-
vil organizada na elaboração do Projeto de Lei do Plano Plurianual (PPA) 
2020-2023, atendendo o disposto no artigo 48 da lei nº. 101, de 04 de 
maio de 2000 (LRF).
onde se lê:
as audiências Públicas presenciais ocorrerão conforme cronograma abai-
xo:

rEGiÃo MUNicÍPio local daTa Hora

BaiXo aMaZoNaS Santarém
Salão de Eventos da UEPA - Campus 

Santarém, Av. Plácido de Castro, 1399 – 
Bairro: aparecida

21/03/19 8h30 às 13h

caraJáS Marabá
Auditório da UEPA – Campus Marabá, Av. 
Hiléia, s/n, Acropóle do INCRA – Bairro 

amapá
04/04/19 8h30 às 13h

leia-se:
as audiências Públicas presenciais ocorrerão conforme cronograma abai-
xo:

rEGiÃo MUNicÍPio local daTa Hora

BaiXo aMaZoNaS Santarém
Salão de Eventos da UEPA - Campus 

Santarém, Av. Plácido de Castro, 1399 – 
Bairro: aparecida

21/03/19 8h30 às 13h

caraJáS Marabá Centro de Convenções Carajás - BR-222, 
5210 - Nova Marabá 04/04/19 8h30 às 13h

Marajó (microregiões 
de Furos de Breves 

e Portel)
Breves

Centro de Desenvolvimento e Educação 
Profissional – CEDEP – Av. Rio Branco, 

1752, Bairro: aeroporto
11/4/19 8h30 às 13h

Belém (PA), 13 de março de 2019.
Hana Sampaio Ghassan
Secretária de Estado de Planejamento

Protocolo: 414444
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SECRETARIA DE ESTADO 
DE SAÚDE PÚBLICA

.

.

.

PORTARIA
.

PORTARIA N° 0066 DE 13 DE MARÇO DE 2019
o diretor de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, usando das 
atribuições que lhe são delegadas pela PorTaria Nº 50 de 17.01.2006, 
publicada no doE nº. 30605 de 19.01.2006 e,
coNSidEraNdo o teor do processo nº 2019/66742.
rESolVE:
REMOVER, a servidora SUSANA GOMES DE LIMA ANDRADE, cargo ADMI-
NiSTrador, matrícula n° 57190611/1, da dirEToria adMiNiSTraTiVa 
E fiNaNcEira para o dEParTaMENTo dE dESENVolViMENTo da rEdE 
ASSISTENCIAL, com atuação na Diretoria de Desenvolvimento de Redes 
assistenciais.
PORTARIA N° 0067 DE 13 DE MARÇO DE 2019
o diretor de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, usando das 
atribuições que lhe são delegadas pela PorTaria Nº 50 de 17.01.2006, 
publicada no doE nº. 30605 de 19.01.2006 e,
coNSidEraNdo o teor do processo nº 2019/68922.
rESolVE:
REMOVER, o servidor NEUDER WESLEY FRANCA DA SILVA, cargo MEDICO 
VETEriNario, matrícula n° 8400473/3, do dEParTaMENTo dE EPidE-
MioloGia para o dEParTaMENTo dE coNTrolE dE ENdEMiaS.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE,
dirEToria dE GESTÃo do TraBalHo E da EdUcaÇÃo Na SaÚdE, EM 
13.03.2019.
daVid SoUZa fiGUEirEdo
dirETor dE GESTÃo do TraBalHo E da EdUcaÇÃo Na SaÚdE - SESPa

Protocolo: 414446

.

.

ERRATA
.

ERRATA DE FÉRIAS
Retifica-se a Portaria n°164/28.02.2019, publicada no DOE 
N°.33.816/01.03.2019, referente ao servidor JAYME DOS SANTOS 
MarTiNS JUNior, matrícula n°. 5417937/1.
onde se lê: PErÍodo dE GoZo: 01.04.2019 a 30.04.2019.
leia-se: PErÍodo dE GoZo: 15.04.2019 a 14.05.2019.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
GdV/dirEToria dE GESTÃo do TraBalHo E da EdUcaÇÃo Na SaÚdE 
/SEcrETaria dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica, em 14.034E.2019.
daVid SoUZa fiGUEirEdo
diretor de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde/SESPa

Protocolo: 414416

.

.

FÉRIAS
.

PORTARIA N º 261 DE 14 DE MARÇO DE 2019
o dirETor dE GESTÃo do TraBalHo E da EdUcaÇÃo Na SaÚdE/dG-
TES, usando de suas atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria 
nº. 039/03.04. 96,
rESolVE:
CONCEDER 30 (trinta) dias de férias regulamentares da servidora CLAU-
dia rocHa caldaS, identidade funcional nº 54182081/2, ocupante do 
cargo de MEdico, lo tada no Hospital regional - abelardo Santos, no pe-
ríodo de 01 de abril de 2019 a 30 de abril de 2019, referente ao período 
aquisitivo de 31 de Março de 2018 a 30 de Março de 2019.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
GdV/dirEToria dE GESTÃo do TraBalHo E da EdUcaÇÃo Na SaÚdE 
/SEcrETaria dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica, em 14.03.2019.
daVid SoUZa fiGUEirEdo
diretor de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.

Protocolo: 414418

.

.

OUTRAS MATÉRIAS
.

PORTARIA N° 232, DE 12 DE MARÇO DE 2019
o Secretário de Estado de Saúde Pública, no uso de suas atribuições le-
gais e,
CONSIDERANDO o Processo n° 2012/469974 no qual diz respeito ao 
Processo Administrativo Disciplinar instaurado por meio da PORTARIA 
Nº 077, de 18/01/2017 (D.O.E. nº 33.297, de 23/01/2017), prorrogado 
pela PorTaria Nº 184, de 20 de março de 2017, redesignado pela 
Portaria n° 367, de 19 de maio de 2017, prorrogado pela Portaria n° 
559, de 19 de julho de 2017, redesignado pela PorTaria Nº 605, de 
12 de setembro de 2017, prorrogado pela PorTaria Nº 783, de 13 de 
novembro de 2017, redesignado pela PORTARIA Nº 069, de 15 de janeiro 
de 2018, prorrogado pela PorTaria Nº 238, de 15 de março de 2018, 
redesignado pela PorTaria Nº 423, de 16 de maio de 2018, prorrogado 
pela PorTaria Nº 664, de 13 de julho de 2018, redesignado portaria n° 
894, de 12 de setembro de 2018, prorrogado pela PorTaria Nº 1072, de 
12 de novembro de 2018 e redesignado pela PORTARIA Nº 71, de 09 de 
janeiro de 2019, para apurar indícios de irregularidade administrativa em 

desfavor dos senhores Maria Conceição de Souza Oliveira, José Raimundo 
da Silva Arias e Carlos Conde Rodrigues Júnior;
coNSidEraNdo a necessidade de mais tempo para a comissão proceder 
à conclusão do processo. 
rESolVE:
I – Prorrogar a redesignação por mais 60 (sessenta) dias, a contar de 
15/03/2019, a Comissão de Processo Administrativo Disciplinar, até a 
conclusão dos trabalhos, constituída pelos servidores, Benedito Ramires 
Brasil, matrícula nº 2836, Flávio Henrique Leonardi Franco, matrícula 
n° 57191242/1, e Solange da Costa Pedroza, matrícula nº 57197565/1, 
juntamente com os suplentes José Henrique cardoso de Paula, agente 
Administrativo, matrícula nº 57190904/1, José Alvaro Telles Lins, Admi-
nistrador, matrícula nº 723550/3, e Ana Maria Cordeiro Xavier de Almeida, 
Assistente Social, matrícula nº 54195626/2, tendo em vista a necessidade 
de prazo para a conclusão dos trabalhos no processo nº 2012/469974.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
GaBiNETE do EXMº. Sr. SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica, 
EM 12 dE MarÇo dE 2019.
alberto Beltrame
Secretário de Estado de Saúde Pública.

Protocolo: 414425
PORTARIA N° 231, DE 12 DE MARÇO DE 2019
o Secretário de Estado de Saúde Pública, no uso de suas atribuições le-
gais e,
CONSIDERANDO o Processo n° 2012/166423 no qual diz respeito ao 
Processo Administrativo Disciplinar instaurado por meio da PORTARIA Nº 
078, de 18/01/2017 (D.O.E. nº 33.297, de 23/01/2017), prorrogado pela 
PorTaria Nº 182, de 20 de março de 2017, redesignado pela Portaria 
n° 365, de 19 de maio de 2017, prorrogado Portaria n° 558, de 19 de 
julho de 2017, redesignado pela PorTaria Nº 604, de 12 de setembro de 
2017, prorrogado pela PORTARIA Nº 784, de 13 de novembro de 2017, 
redesignado pela PorTaria Nº 067, de 15 de janeiro de 2018, prorrogado 
pela PorTaria Nº 236, de 15 de março de 2018, redesignado pela 
PorTaria Nº 421, de 16 de maio de 2018, prorrogado pela PorTaria 
Nº 662, de 13 de julho de 2018, redesignado pela portaria n° 893, de 
12 de setembro de 2018, prorrogado pela PorTaria Nº 1070, de 12 
de novembro de 2018 e redesignado pela PORTARIA Nº 072, de 09 de 
janeiro de 2019, para apurar indícios de irregularidade administrativa em 
desfavor do servidor Rui José Borralho dos Santos;
coNSidEraNdo a necessidade de mais tempo para a comissão proceder 
à conclusão do processo. 
rESolVE:
I – Prorrogar a redesignação por mais 60 (sessenta) dias, a contar de 
15/03/2019, a Comissão de Processo Administrativo Disciplinar, até a 
conclusão dos trabalhos, constituída pelos servidores, Benedito Ramires 
Brasil, matrícula nº 2836, Flávio Henrique Leonardi Franco, matrícula 
n° 57191242/1, e Solange da Costa Pedroza, matrícula nº 57197565/1, 
juntamente com os suplentes José Henrique cardoso de Paula, agente 
Administrativo, matrícula nº 57190904/1, José Alvaro Telles Lins, Admi-
nistrador, matrícula nº 723550/3, e Ana Maria Cordeiro Xavier de Almeida, 
Assistente Social, matrícula nº 54195626/2, com a finalidade de elaborar 
o relatório final e prosseguir nos trabalhos de apuração dos fatos descritos 
no processo nº 2012/166423.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
GaBiNETE do EXMº. Sr. SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica, 
EM 12 dE MarÇo dE 2019.
alberto Beltrame
Secretário de Estado de Saúde Pública

Protocolo: 414423
DESPACHO DE ANULAÇÃO PARCIAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
144/2018
rEf. ProcESSo Nº: 162569/2018; anexo: 2735/2019
oBJETo: aquisição de medicamentos para atendimento de pacientes do 
Programa do Componente Especializado de Assistência Farmacêutica, 
conforme especificado no respectivo Edital.
o Secretário de Estado de Saúde Pública, no uso de suas atribuições le-
gais e,
CONSIDERANDO que no decorrer da sobredita licitação, não foi observada 
a recomendação constante na Manifestação nº 1321/2018, fls. 296/300 
do Processo nº 162569/2018 (supressão do item 8.17.1 do Edital);
CONSIDERANDO que, ainda no decorrer do certame, houve impedimento 
de apresentação de intenção de recurso, por uma das empresas partici-
pantes, neste caso, denotando em violação, inclusive, à legalidade do pro-
cedimento licitatório, contrariando os princípios do artigo 5º do decreto 
5.450/05, do artigo 4º do anexo i do decreto 3.555/00, do artigo 3º da 
lei 8.666/93, bem como do artigo 37, caput e inciso XXi, da constituição 
federal;
coNSidEraNdo ainda o poder de autotutela da administração pública, 
para rever os seus atos, tornando-os nulos quando eivados e vícios que os 
tornem ilegais ou revogando-os por motivo de conveniência ou oportuni-
dade, conforme disposição prevista no art. 25 da Constituição do Estado;
CONSIDERANDO finalmente os termos da Manifestação Jurídica constante 
nas fls. 1925/1927 do sobredito processo;
r E S o l V E:
aNUlar ParcialMENTE o procedimento licitatório tombado sob a moda-
lidade PrEGÃo ElETrÔNico Nº 144/SESPa/2018, no que toca aos itens 
8, 33 e 34 do Pregão Eletrônico nº 144/2018, considerando que os itens 
3,4 e 6 foram cancelados na aceitação com fulcro no art. 49 e parágrafos 
da lei federal nº 8.666/93 c/c. art. 30 e parágrafos do decreto Estadual 
nº 2.069/2006.
GaBiNETE do SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica, em 01 de 
março de 2019.
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rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
alBErTo BElTraME
Secretário de Estado de Saúde Pública

Protocolo: 414433
HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 201/SES-
PA/2018.
oBJETo: aquisição do medicamento iNfliXiMaBE 10MG/Ml, para atendi-
mento de paciente através da demanda administrativa da SESPA.
firMa VENcEdora:
COMERCIAL MOSTAERT LIMITADA, CNPJ: 11.563.145/0001-17, foi a ven-
cedora do certame, pelo critério de menor preço por item, no valor de R$ 
24.203,40 (vinte e quatro e quatro mil, duzentos e três reais e quarenta 
centavos).
Valor Total do Pregão Eletrônico SRP nº 201/SESPA/2018: R$ 24.203,40 
(vinte e quatro e quatro mil, duzentos e três reais e quarenta centavos).
Belém (PA), 14/03/2019.
alBErTo BElTraME
Secretário de Estado de Saúde Pública.

Protocolo: 414244
PORTARIA Nº. 257 DE 13 DE MARÇO DE 2019

o diretor de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, usando de 
suas atribuições, delegadas através da PORTARIA Nº 039 de 03.04.1996, 
publicada no doE nº. 28.190 de 11.04.1996, e considerando o teor do 
Processo S/N.
r E S o l V E:
TorNar SEM EfEiTo, a Portaria nº. 1329/ 09.11.2018, publicada no doE 
nº 33.742 de 20.11.2018, que Concedeu 60 (trinta) dias de licença pre-
mio a servidora RAFAELA DE NAZARÉ CHIAPPETTA FIGUEIREDO, matri-
cula nº. 57190360/4, cargo Gerente, lotada na Escola Técnica do SUS.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
diretoria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde da Secretaria de 
Estado de Saúde Pública em: 13.03.2019.
David Souza Figueiredo
diretor de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.

Protocolo: 414352
PORTARIA N° 234 , DE 12 DE MARÇO DE 2019

o Secretário de Estado de Saúde Pública, no uso de suas atribuições le-
gais e,
coNSidEraNdo a manifestação jurídica constante no Processo admi-
nistrativo nº 2015/171149, que indica a necessidade de instauração de 
Procedimento Administrativo, com o escopo de apurar possível responsa-
bilidade, imputada, em tese, à empresa FBM INDÚSTRIA FARMACÊUTICA 
LTDA , em razão da Inexecução Contratual, decorrente da não entrega de 
medicamentos;
CONSIDERANDO os termos da PORTARIA Nº 194, de 28 de fevereiro de 
2018, publicada no d.o.E. nº 33.569, de 02 de março de 2018;
r E S o l V E:
I - Instaurar o competente Procedimento Administrativo, na forma do 
art. 87 da lei federal n.º 8.666/93 e art. 5º, inciso iV da cf/88, com 
Comissão composta pelas servidoras: Venise dos Santos Alves, matrícula 
n.º 5637716/2, Marcilene Soares de almeida, matrícula n.º 55586506/1, 
Edna cristina de Sá Pinto, matrícula nº 57190822/1, para sob a presidên-
cia da primeira, apurar a responsabilidade em tese e, se for o caso, definir 
penalidade, em desfavor da empresa FBM Indústria Farmacêutica Ltda.
II – A Comissão deverá garantir à referida Empresa os direitos à ampla 
defesa e ao contraditório, e concluir os trabalhos com apresentação do 
relatório final no prazo máximo de 45 (quarenta e cinco) dias, contados a 
partir da data da publicação oficial, prorrogável por igual período, desde 
que por motivo fundamentado.
 PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
 GaBiNETE da SEcrETaria dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica, em 12 de 
março de 2019.
alBErTo BElTraME 
Secretário de Estado de Saúde Pública

Protocolo: 414420

.

.

LABORATÓRIO CENTRAL DO ESTADO PARÁ

.

t.
.

TORNAR SEM EFEITO
.

PORTARIA DE TORNAR SEM EFEITO LICENÇA PRÊMIO
o diretor/ordenador de despesas do laboratório central do Estado 
do Pará, no uso de suas atribuições legais, que lhe foram conferidas 
pelaPorTaria Nº 768/2019-ccG de 18/01/2019, publicada no d.o. E nº 
33.785 de 21/01/2019.
rESolVE:
i - Tornar sem efeito as Portarias nº 53 de 26.02.2018 e nº 52, 54 e 
55 de 27/02/2019, publicadas no d.o.E. nº 33.815 de 28/02/2019, que 
concederamLicenças Prêmio ao servidor SEBASTIÃO LICÍNIO LIRA DOS 
SaNToS.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
alBErTo SiMÕES JorGE JÚNior
diretor do lacEN/Pa

Protocolo: 414085

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  1ª REGIONAL

.

.

.

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
.

HOMOLOGAÇÃO
o diretor do 1° centro regional de Saúde no uso de suas atribuições 
legais Resolve:
1-com base no, artigo 9° inciso V do decreto Estadual n° 2.069 de 20 de 
Fevereiro de 2006:
Homologar o Pregão Eletrônico nº 19/2018 – contratação de EMPRESA 
DE MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO (PREVENTIVA E CORRETIVA), COM 
forNEciMENTo dE PEÇaS QUaNdo NEcESSário doS EQUiPaMENToS 
odoNTolÓGicoS E PErifEricoS rEfErENTE aoS 19 GaBiNETES e seus 
PERIFÉRICOS DOS CEO’S (PRESIDENTE VARGAS, UREMIA, E PEDREIRA), 
UrE rEdUTo, aBriGo JoÃo PaUlo ii, UrEdiPE, ciic E MaNGUEirÃo 
(PROGRAMA VIDA ATIVA) DE ABRANGÊNCIA DO 1º CRS/SESPA.
1.2) Empresa Vencedora: 
Empresas vencedoras:
- a.c fraNco dE alMEida coMÉrcio E MaT. HoSPiTalar EirElli. 
cNPJ: 05.564.838/0001-21

Total do fornecedor: r$ 264.000,00

( DUZENTOS E SESSENTA E QUATRO MIL REAIS).
ToTal do PrEGÃo: r$ 264.000,00 (dUZENToS E SESSENTa E QUaTro 
MIL REAIS).
Belém,14 de Março de 2019.
Marco aNToNio rodriGUES NorMaNdo
dirETor do 1º crS/SESPa

Protocolo: 414376

.

.

DIÁRIA
.

PORTARIA 192 de 14 de Março de 2019
o diretor do 1° cENTro rEGioNal dE SaÚdE/SESPa, no uso de suas 
atribuições lhe conferida pela PorTaria 76/2019-ccG de 09.01.19, publi-
cada no Diário Oficial do Estado n°33.777 de 10.01.19, e tendo em vista 
as instruções contidas em fundamento legal: no art. 145 da lei 5.810 de 
24/01/1994, dEcrETo Nº 2.819 de 06 de Setembro de 1994, disciplina a 
concessão de DIÁRIAS em missão Oficial do Estado.
 Resolve:
Conceder: 03 meias diária aos Servidor(es):
5105269/1 / RUTH MARIA OLIVEIRA CARDOSO, (Enfermeira) / 1,5 diárias 
(deslocamento) / de 19 a 21/03/2019<br
562368/SiaPE / Socorro dE fáTiMa doS SaNToS fErrEira, (Enfer-
meira) / 1,5 diárias (deslocamento) / de 19 a 21/03/2019<br
57173274/1 / CHARLITON BANDEIRA BARBOSA, (Motorista) / 1,5 diárias 
(deslocamento) / de 19 a 21/03/2019<br
origem: BElEM/Pa - BraSil
Destino(s): MARITUBA– PA
Objetivo: realizar avaliação e capacitação no sistema de informática SI-P-
Ni e SiES do município de Marituba no período de 19 a 21/03/2019 em 
deslocamento.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
ordenador: Marco antonio rodrigues Normando

Protocolo: 414185

t.
.

TORNAR SEM EFEITO
.

TORNAR SEM EFEITO
o dirETor do 1° cENTro rEGioNal dE SaÚdE, usando de suas atri-
buições, delegadas através da Portaria no. 76/2019-ccG de 09.01.19, 
publicada no Diário Oficial do Estado n° 33.777 de 10.01.19.
 Tornar sem efeito a portaria n°048 do dia 04 de janeiro de 2019, pu-
blicada no DOE de n°33.775 do dia 08.01.19 que determinava 60 dias 
de licença prêmio para o (a) servidor (a) MARIA BENEDITA BITENCOURT 
caBral, Matrícula 726621-1, no período de 06.02.19 a 06.04.19. refe-
rente ao triênio 13.06.09 A 12.06.12. Devido solicitação feita através de 
requerimento.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
1° centro regional de Saúde/SESPa em: 14.03.19
Marco antonio rodrigues Normando
diretor do 1°crS/SESPa
  

Protocolo: 414176
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SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  5ª REGIONAL

.

.

.

DESIGNAR SERVIDOR
.

PORTARIA Nº 11 DE 14 DE MARÇO DE 2019.
a diretora do 5º centro regional de Saúde/SESPa, no uso das suas atri-
buições que são conferidas por lei;
Considerando necessidades institucionais no âmbito desta 5º Centro 
regional de Saúde/SESPa, quanto a alimentação e/ou gerenciamento 
do sistema e- jurisdicionados do TcE; considerando todos os ditames 
legais que tratam do tema prestação de contas de Gestão dos recur-
sos Públicos Estaduais anual, dentre outras, as resoluções TcE nºs 
18.974/2017,18.975/2017, 18.919/2017 e 18.968/2017.
considerando, em especial, a resolução TcE Nº 18.974/2017, que esta-
belece procedimentos para operacionalização do Sistema e- Jurisdiciona-
dos, inclusive quanto ao cadastramento de Usuários/Administradores e 
disponibilização de senhas ás Unidades Jurisdicionadas, bem como, em 
seus artigos 5º, 10 e 11, a necessidade de ato formal de designação, 
delegando responsabilidades as Servidoras para que as mesmas possam 
exercer atribuições no referido Sistema.
RESOLVE: Designar, as Servidoras a seguir relacionadas para exercer atri-
buições no Sistema e- Jurisdicionados do TcE.

NoME cPf ENdErEÇo dE corrEio 
ElETrÔNico carGo ViNcUlo 

fUNcioNal PErfil

antonia cecilia de 
Souza Lima 700.773.802-82 antonia.slima@sespa.

pa.gov.br
ag. 

Administrativo Efetivo comum

antonia Maria 
Veras Bastos 587.390.502-97 antonia.bastos@sespa.

pa.gov.br contadora Efetivo comum

Dark Rithielly 
lopes dos Santos 627.873.492-39 drl_santos@hotmail.com diretora comissionado comum

fica delegada a função de alimentar/gerir as informações do Sistema e- 
jurisdicionados do TCE as servidoras eventualmente designadas, confor-
me atividades que serão coordenados pelo Gestor Máximo e as servidoras 
delegadas, se for o caso, pelo Servidor com Perfil Administrador, coorde-
nador geral das atividades a serem realizadas e controle de sua evolução/
registro/encaminhamento do processo de Prestação de contas anual de 
Gestão ao TcE.
As referidas servidoras poderão solicitar o devido apoio e/ou orientar 
aos demais Servidores/Unidades organizacionais do quadro institucional, 
visando atendimento das demandas constantes no Sistema e-Jurisdicio-
nados, conforme atribuições do Cargo/Função/Unidade Organizacional 
frente às necessidades de informações, independentemente de acesso/
perfil comum, envidando todos os esforços para o tempestivo atendimen-
to, sempre mantendo o Gestor Maximo informado sobre o transcorrer/
evolução do tema e em nível de cadastramento, até o seu envio definitivo.
Todas devem exercer suas atribuições com observância dos valores insti-
tucionais e atribuições/competências estabelecidas, observando-se, tem-
pestivamente, aos preceitos legais e constitucionais, em especial aos pro-
cedimentos estabelecidos nas resoluções TcE já mencionadas e demais 
exigências normativas aplicáveis.
As atividades serão desenvolvidas de forma articulada pelas Unidades Or-
ganizacionais competente do 5º Centro Regional de Saúde/SESPA, em 
especial as responsáveis pelas áreas financeira, jurídica, contratos, con-
vênios e/ou termos de colaboração/fomento, termo de parceria, contrato 
de Gestão, Patrimonial, controle interno Setorial, dentre outras, para o 
devido auxilio operacional, técnico, assessoramento superior, celeridade e 
integridade do processo de Prestação de contas de Gestão anual deste 5º 
centro regional de Saúde/SESPa.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE
Dark Rithielly Lopes,Diretora do 5º CRS/SESPA.

Protocolo: 414388

.

.

DIÁRIA
.

PORTARIA Nº 009/2019 
fUNdaMENTo lEGal: arT. 149 da lEi 5.810/94
oBJETiVo: rEaliZar caPaciTaÇÃo dE SErVidorES Na oPEracioNa-
liZaÇÃo doS ProGraMaS dE ENdEMiaS: SiSPNcd, liraa E SiES.
PErÍodo da ViaGEM: 18 a 22/03/2019.
QUANTIDADE: 4,5 (QUATRO DIÁRIAS E MEIA)
oriGEM: SÃo MiGUEl do GUaMá/Pa
dESTiNo (S): CAPITÃO POÇO/PA
SERVIDOR (ES):

NoME MaTricUla carGo
NilSoN PiNHEiro cHaVES 572061301 aG. dE ENdEMiaS

ordENador: darK riTHiEllY loPES doS SaNToS
Protocolo: 414167

PORTARIA Nº 010/2019 
fUNdaMENTo lEGal: arT. 149 da lEi 5.810/94
oBJETiVo: rEaliZar acoMPaNHaMENTo da EQUiPE TÉcNica do NÍVEl 
cENTral/SESPa, NaS aTiVidadES dE MoNiToraMENTo daS aÇÕES dE 
coNTrolE da HaNSENÍaSE.

PErÍodo da ViaGEM: 20 a 22/03/2019.
QUANTIDADE: 2,5 (QUATRO DIÁRIAS E MEIA)
oriGEM: SÃo MiGUEl do GUaMá/Pa
DESTINO (S): GARRAFÃO DO NORTE/PA E CAPITÃO POÇO/PA
SERVIDOR (ES):

NoME MaTricUla carGo
EdiNa araÚJo GoNÇalVES 571744831 MÉdico VETEriNário

ordENador: darK riTHiEllY loPES doS SaNToS
Protocolo: 414180

PORTARIA Nº 006/2019 
fUNdaMENTo lEGal: arT. 149 da lEi 5.810/94
oBJETiVo: coNdUZir SErVidorES Para rEaliZaÇÃo dE aPoio TÉc-
Nico No coNTrolE do MoSQUiTo aEdES aEGYPTi, EM dEcorrÊNcia 
doS iNUMEroS caSoS NoTificadoS E coNfirMadoS dE fEBrE cHi-
KUNGUNYa.
VEÍcUlo oficial ford raNGEr Placa NSV-3376.
PErÍodo da ViaGEM: 13 a 22/03/2019.
QUANTIDADE: 9,5 (NOVE DIÁRIAS E MEIA)
oriGEM: SÃo MiGUEl do GUaMá/Pa
DESTINO (S): MÃE DO RIO/PA
SERVIDOR (ES):

NoME MaTricUla carGo
aNToNio carloS NUNES dE oliVEira 572340801 MoToriSTa

ordENador: darK riTHiEllY loPES doS SaNToS
Protocolo: 414165

PORTARIA Nº 005/2019 
fUNdaMENTo lEGal: arT. 149 da lEi 5.810/94
oBJETiVo: rEaliZaÇÃo dE aPoio TÉcNico No coNTrolE do MoSQUi-
To aEdES aEGYPTi, EM dEcorrÊNcia doS iNUMEroS caSoS NoTifi-
cadoS E coNfirMadoS dE fEBrE cHiKUNGUNYa.
PErÍodo da ViaGEM: 13 a 22/03/2019.
QUANTIDADE: 9,5 (NOVE DIÁRIAS E MEIA)
oriGEM: SÃo MiGUEl do GUaMá/Pa
DESTINO (S): MÃE DO RIO/PA
SERVIDOR (ES):

NoME MaTricUla carGo
JoSE fErNaNdES dE liMa 57206143 aG. dE ENdEMiaS

alVaro JUNior dE oliVEira GoMES 901071 MicroScoPiSTa

ordENador: darK riTHiEllY loPES doS SaNToS
Protocolo: 414163

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  7ª REGIONAL

.

DESIGNAR SERVIDOR
.

PORTARIA Nº 004 DE 14 DE MARÇO DE 2019.
o diretor do 7º centro regional de Saúde, usando de suas atribuições 
que lhe foram conferidas pela PorTaria Nº 55/20.11. 2000, publicada no 
diário Oficial do Estado n.º 29.347/24.11.2000.
r E S o l V E:
Designar o servidor Laudinaldo Gonçalves Nunes, Cargo: Agente Admi-
nistrativo, Matrícula nº 54191385-1, para responder interinamente pela 
Chefia da Divisão de Organização, Controle e Avaliação, sem ônus para a 
administração Pública.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
aNdrE JoÃo BraNdÃo QUarESMa
diretor do 7º centro regional de Saúde/SESPa

Protocolo: 414090

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  9ª REGIONAL

.

DIÁRIA
.

PORTARIA Nº 29 de 08 de Março de 2019
fundamento legal: dEcrETo N° 2819 dE 06 SETEMBro dE 1994.
OBJETIVO: Realizar assessoria técnica emergencial diante das atividades 
das equipes de saúde (vigilância epidemiológica, enfermagem e técnicos 
de enfermagem) que atuam nos programas de vigilância e controle da 
Raiva e leishmanioses.
origem: Santarém/ Pa- Brasil
Destino: Alenquer/ PA – Brasil
Período: 12/03/2019 a 15/03/2019 / N° de diária: 3,5 (três diárias e 
meia)
Servidor:
Elizângela de Sousa Gonçalves Leal
cPf: 636.456.702-97
Matrícula: 57207345/1
cargo: agente de Endemias
Ordenador: Marcela Giovana Gusmão Tolentino de Matos

Protocolo: 414436
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PORTARIA Nº 30 de 07 de Março de 2019
fundamento legal: dEcrETo N° 2819 dE 06 SETEMBro dE 1994.
OBJETIVO: Avaliar o cumprimento das metas físicas , qualitativas e quan-
titativas pactuadas no Plano Operativo Anual do Hospital Santo Antônio, 
referente a competência fevereiro de 2019.
origem: Santarém/ Pa- Brasil
Destino: Alenquer/ PA – Brasil
Período: 25/03/2019 a 27/03/2019 / N° de diária: 2,5 (duas diárias e 
meia)
Servidores:
irnando Siqueira da Trindade
cPf: 414.772.352-72
Matrícula: 5895988
cargo: Enfermeiro
Paulo rainério Mota Batista
cPf: 195.853.142-15
Matrícula: 55224392
Cargo: Agente Administrativo
Ordenador: Marcela Giovana Gusmão Tolentino de Matos

Protocolo: 414439
PORTARIA Nº 31 de 07 de Março de 2019
fundamento legal: dEcrETo N° 2819 dE 06 SETEMBro dE 1994.
OBJETIVO: Monitorar as atividades da VISA, cadastrar batedeiras de Açaí 
para fins de solicitação ao departamento de Vigilância Sanitária( nível 
central), programar uma capacitação de boas Práticas de higiene e Mani-
pulação de Alimentos a Visa local em virtude de casos de Doença de Cha-
gas por transmissão via oral em 2018 e inspeção no Hospital Municipal.
origem: Santarém/ Pa- Brasil
Destino: Prainha/ PA – Brasil
Período: 24/03/2019 a 29/03/2019 / N° de diária: 5,5 (cinco diárias e 
meia)
Servidores:
Jorge aluísio coelho costa
cPf: 072.522.342-15
Matrícula: 2707172
cargo: Médico Veterinário
Mario da conceição Pereira Brasil filho 
cPf: 100.526.152-00
Matrícula: 1115461
Cargo: Agente de Vigilância Sanitária
Josie Giceli da Silva Vieira
cPf: 687.106.902-04
Matrícula: 5897263
cargo: Enfermeiro
Ordenador: Marcela Giovana Gusmão Tolentino de Matos

Protocolo: 414441

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  10ª REGIONAL

.

Portaria n° 0126/2019, de 14/03/2019
Portaria Coletiva
Objetivo: Realizar monitoramento entomológico de Flebotomíneo de LTA
fundamento legal: art.145 da lei 5.810 do rJU
origem: altamira
Destino (s): Medicilândia e Uruará
Servidor: 0479004 / SONIA ELISIA RODRIGUES PENHA (Enfermeira) / 4,5 
diárias (completa) de 25/03/2019 à 29/03/2019
Servidor: 57206441/1 / ALMIRA PEREIRA DA SILVA (Agente de Controle 
de Endemias) / 4,5 diárias (completa) de 25/03/2019 à 29/03/2019
Mauricio Miranda do Nascimento
diretor do 10º crS/SESPa

Protocolo: 414080
Portaria n° 0127/2019, de 14/03/2019
Portaria Coletiva
Objetivo: Realizar monitoramento de agravo Dengue
fundamento legal: art.145 da lei 5.810 do rJU
origem: altamira
Destino (s): Medicilândia e Uruará
Servidor: 5426464/1 / JOSÉ GUILHERME SOUZA SILVA (Agente de Con-
trole de Endemias) / 4,5 diárias (completa) de 25/03/2019 à 29/03/2019
Servidor: 504172 / AUREO MORAES DE SOUZA (GUARDA DE ENDEMIAS) 
/ 4,5 diárias (completa) de 25/03/2019 à 29/03/2019
Mauricio Miranda do Nascimento
diretor do 10º crS/SESPa

Protocolo: 414077
Portaria n° 0128/2019, de 14/03/2019
Portaria Individual
Objetivo: Conduzir viatura oficial com servidores para realizar monitora-
mento entomológico e agravo de Dengue.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810 do rJU
origem: altamira
Destino (s): Medicilândia e Uruará
Servidor: 0498789/ FRANCISCO FONTENELE DE PINHO (Agente de Saúde 
Pública) / 4,5 diárias (completa) de 25/03/2019 à 29/03/2019
Mauricio Miranda do Nascimento
diretor do 10º crS/SESPa

Protocolo: 414076

Portaria n° 0129/2019, de 14/03/2019
Portaria Coletiva
Objetivo: Participar de reunião no 9° crS e no HrBa para tratar de as-
suntos referentes ao fluxo de pacientes de TFD encaminhados ao HRBA.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810 do rJU
origem: altamira
Destino (s): Santarém
Servidor: 57191882/4 / MAURÍCIO MIRANDA DO NASCIMENTO (Diretor 
Regional) / 2,5 diárias (completa) de 18/03/2019 à 20/03/2019
Servidor: 5927849/1 / SUELEN MACHADO DOS SANTOS (Diretora da 
Doca) / 2,5 diárias (completa) de 18/03/2019 à 20/03/2019
Mauricio Miranda do Nascimento
diretor do 10º crS/SESPa

Protocolo: 414455

.

.

HOSPITAL OPHIR LOYOLA

.

.

.

DESIGNAR SERVIDOR
.

PORTARIA Nº 125/2019 – GAB/DG/HOL.
o dirETor GEral do HoSPiTal oPHir loYola, no uso das atribuições 
que lhe foram conferidas pelo decreto de 04/01/2019, publicado no doE 
n° 33.774 de 07/01/2019.
coNSidEraNdo as férias regulamentares, no período de 06/02/2019 a 
15/02/2019, da servidora POLYANA DOS PASSOS PONTES, Medico, matrí-
cula nº 5925264/2, coordenadora de Hemoterapia, deste Hospital. 
coNSidEraNdo os termos contidos no Processo nº 2019/44041 de 
01/02/2019.
rESolVE:
DESIGNAR, a servidora LEONICE ASSUNÇÃO DE CARVALHO, Enfermeiro, 
matrícula nº 5851270/4, pertencente ao Quadro de Pessoal Ativo do HOL, 
para responder pela coordenação de Hemoterapia deste Hospital, em ra-
zão da ausência do seu titular.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Hospital Ophir Loyola.
Em, 15 de fevereiro de 2019
JoSÉ roBErTo loBaTo dE SoUZa
diretor Geral do Hol

Protocolo: 414233

.

.

AVISO DE LICITAÇÃO
.

AVISO DE LICITAÇÃO 
Pregão Eletrônico N°023/2019 - HOL
objeto: aquisição de Material para o centro de Suporte de Enfermagem
data da abertura: 28/03/2019
Horário: 09h (Horário de Brasília)
Local: www.comprasnet.gov.br
Ordenador Responsável: José Roberto Lobato de Souza
O Edital está disponível na íntegra no site: www.comprasnet.gov.br/www.
compraspara.pa.gov.br
Belém, 14 de março de 2019
Pollyanna Fernandes de Carvalho
Pregoeira cPl-Hol

Protocolo: 414374

.

.

APOSTILAMENTO
.

APOSTILAMENTO
NÚMEro: 1
ProcESSo: 2018/266537
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 044/2018-HOL (2º TERMO ADITIVO)
coNTraTada: GE HEalTHcarE BraS. c. SErV. EQUiP. MEd. HoSP. lTda
JUSTificaTiVa: alteração da dotação orçamentária para 
10.302.1427.8288.3390.39. fonte: 0269 Valor: r$ 15.602,16
HoSPiTal oPHir loYola
Ordenador de Despesa: José Roberto Lobato de Souza

Protocolo: 414237

.

.

OUTRAS MATÉRIAS
.

PORTARIA Nº 122/2019 – DG/HOL.
o dirETor GEral do HoSPiTal oPHir loYola, no uso das atribuições 
legais, que lhe foram conferidas pelo decreto publicado no doE nº 33.774 
de 07/01/2019;
CONSIDERANDO a devida regularidade nas atividades de apuração, 
efetuadas pela Comissão de Sindicância Administrativo Investigatória 
instituída pela PORTARIA Nº 896/2018 – GAB/DG/HOL de 14/11/2018, 
que atuou nos autos do Processo nº 2017/252612 de 12/06/2017, e
coNSidEraNdo a conclusão do Parecer Sc 006/2019 de 06/02/2019 da 
ProJUr, que se manifestou pela regularidade jurídico-formal da Sindi-
cância Administrativo Investigatória, arquivando-se os autos, conforme 
conclusão da comissão processante. 
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rESolVE:
I – Arquivar os autos do Processo nº 2017/252612 de 12/06/2017, uma 
vez que foram observadas as disposições legais pertinentes, de modo que 
sua conclusão de arquivamento foi adotada dentro da legalidade. 
II – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Hospital Ophir Loyola.
Em, 15 de fevereiro de 2019.
JoSÉ roBErTo loBaTo dE SoUZa
diretor Geral do Hol 

Protocolo: 414260
APOSTILAMENTO
NÚMEro: 1
ProcESSo: 2018/247270
coNTraTo adMiNiSTraTiVo Nº 186/2018-Hol
coNTraTada: JPEll coMErcio E SErViÇoS lTda ME
JUSTificaTiVa: alteração da dotação orçamentária para 
10.302.1427.8288.3390.39. fonte: 0269 Valor: r$ 8.475,72
HoSPiTal oPHir loYola
Ordenador de Despesa: José Roberto Lobato de Souza

Protocolo: 414241
INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO
Nota de Empenho Nº 2019NE00373
Valor: r$ 116.015,38
data de emissão: 06/03/2019
Processo nº 2018/83299
Origem: Pregão Eletrônico nº 165/2018
Objeto: Aquisição de material técnico consumível para o Laboratório de 
Biologia Molecular
orçamento: 10.302.1427.8288.3390.30 fonte: 0103
contratado: MoBiUS lifE SciENcE iNd. E coM. dE Prod. Para laBo-
raTorioS lTda
cNPJ: 04.645.160/0001-49
Ordenador de Despesa: José Roberto Lobato de Souza 

Protocolo: 414198
INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO
Nota de Empenho Nº 2019NE00381
Valor: r$ 97.600,00
data de emissão: 06/03/2019
Processo nº 2018/64680
Origem: Pregão Eletrônico nº 057/2018
objeto: fornecimento de Material técnico-Hospitalar
orçamento: 10.302.1427.8288.3390.30 fonte: 0269
contratado: f. cardoSo & cia lTda
cNPJ: 04.949.905/0001-63
Ordenador de Despesa: José Roberto Lobato de Souza 

Protocolo: 414234

.

.

FUNDAÇÃO SANTA CASA 
DE MISERICÓRDIA DO PARÁ

.

.

.

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
.

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 005/2019 -FSCMP
oPresidente da fundação Santa casa de Misericórdia do Pará - fScMP, no 
uso de suas atribuições legais previstas no inciso IV do artigo 5º da Lei 
Estadual nº 6.474, de 06 de agosto de 2002, HoMoloGa o resultado do 
Pregão EletrônicoSRPnº005/2019-FSCMP, do tipo menor preço por itens, 
cujo objeto é a coMPra dE fioS dE SUTUrapara atender as necessida-
desda FSCMP, conforme as especificações contidas no anexo I do presente 
edital, pelo período de 12 (doze) meses, sendo vencedora dos itens 29, 31 
e 37 a empresaPoiNT SUTUrE do BraSil iNd. dE fioS cirUrGicoS lT-
DA,CNPJ n.º12.340.717/0001-61; vencedora do itens 27 e 33a empresa F 
CARDOSO & CIA LTDA,CNPJ n.º04.949.905.0001/63; vencedora dos itens 
2, 3, 4, 6, 9, 10, 15, 16, 17, 20, 23, 34 e 36 a empresa SHaloN fioS 
CIRURGICOS LTDA,CNPJ n.º33.348.467/0001-86; vencedora do itens 1, 
5, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 21, 22, 24, 25, 26, 28, 30, 32, 35 e 38 a 
empresa BioliNE fioS cirÚrGicoS lTda,cNPJ n.º37.844.479/0001-52. 
Belém/Pa,14 de marçode 2019.
MaNoEl EdUardo aMoraS GoNÇalVES
Presidente da fScMP

Protocolo: 414309

FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMOTERAPIA 
E HEMATOLOGIA DO PARÁ

.

.

.

PORTARIA
.

Portaria nº. 142/2019/GEAPE/HEMOPA, 14 de março de 2019.
 o Presidente da fundação centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará 
- HEMoPa, no uso de suas atribuições legais,
 considerando o Processo nº 2019/43366,

 r E S o l V E:
 I – Remover, o (a) servidor (a) Anaidis do Socorro da Silva Tavares, 
cargo: assistente Social, matrícula nº. 54196189/1, da coordenação do 
Hemocentro regional de Santarém para a coordenação do Hemocentro 
regional de castanhal, a contar de 02 de abril de 2019.
 II – Dê-se Ciência, Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.
 Gabinete da Presidência da fundação centro de Hemoterapia e Hemato-
logia do Pará - HEMoPa, em 14 de março de 2019.
dr. PaUlo aNdrE caSTElo BraNco BEZErra
Presidente da fundação HEMoPa

Protocolo: 414275

.

.

ERRATA
.

ERRATA DO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 012/2016 
(PROC. 2018/459775) – DIÁRIO OFICIAL Nº 33823
ONDE SE LÊ:
CLÁUSULA PRIMEIRA: O presente termo aditivo tem por objeto o adita-
mento do contrato 012/2016, nos termos da lei federal 8.666/93 quanto 
à prorrogação de seu prazo de vigência, pelo período de mais 12 (doze) 
meses, ou seja, de 02/02/2019 a 01/05/2019.
LEIA-SE:
CLÁUSULA PRIMEIRA: O presente termo aditivo tem por objeto o adita-
mento do contrato 012/2016, nos termos da lei federal 8.666/93 quanto 
à prorrogação de seu prazo de vigência, pelo período de mais 03 (três) 
meses, ou seja, de 02/02/2019 a 01/05/2019.
Gabinete da Presidência do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará 
– Fundação HEMOPA, em 14 de março de 2019.
Paulo André Castelo Branco Bezerra
Presidente da fundação HEMoPa

Protocolo: 414121

AVISO DE LICITAÇÃO
.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2019 - HEMOPA
oBJETo: aquisição de insumos para o laboratório de 
HISTOCOMPATIBILIDADE, pelo período de 12 (doze) meses.
Edital disponível em: www.comprasgovernamentais.gov.br e www.
compraspara.pa.gov.br no Mural de licitações.
UaSG da fundação HEMoPa: 925452
SESSÃo PÚBlica: 28/03/2019
local: www.comprasgovernamentais.gov.br
Hora: 09:00 Horas. (Horário de Brasília)
Unidade orçamentária: 62201
Programa de Trabalho: 10302142782940000
fonte de recurso: 0269001022, 0261000000 e 0103000000.
Natureza de Despesa: 339030
Ordenador da despesa: Paulo André Castelo Branco Bezerra.

Protocolo: 414307
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 090/2018 (em grau de repetição do PE 
082/2018) - HEMOPA
oBJETo: aquisição etiqueta de indicação de irradiação, para atender a 
demanda da Gerência de distribuição de Hemocomponentes da fundação 
HEMoPa.
Edital disponível em: www.comprasgovernamentais.gov.br e www.
compraspara.pa.gov.br no Mural de licitações.
UaSG da fundação HEMoPa: 925452
SESSÃo PÚBlica: 28/03/2019
local: www.comprasgovernamentais.gov.br
Hora: 09:00 Horas. (Horário de Brasília)
Unidade orçamentária: 62201
Programa de Trabalho: 1030214278293
fonte de recurso: 0269001022, 0261006356 e 0103006356
Natureza de Despesa: 339030
Ordenador da despesa: Paulo André Castelo Branco Bezerra

Protocolo: 414255

.

.

FUNDAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL HOSPITAL 
DE CLÍNICAS GASPAR VIANNA

.

.

.

PORTARIA
.

PORTARIA Nº 84, DE 08 DE MARÇO DE 2019.
o Presidente da fundação Pública Estadual Hospital de clínicas Gaspar 
Vianna, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto 
Governamental de 10 de janeiro de 2019, publicado no DOE n° 33.779 
de 11/01/2019.
rESolVE,
coNcEdEr, férias regulamentares aos servidores abaixo relacionados, 
lotados na fundação Pública Estadual Hospital de clínicas Gaspar Vianna, 
referente ao mês de aBril/2019.
PErÍodo aQUiSiTiVo 2018/2019
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MaTricUla NoME PErÍodo
5813662 2 riTa dE caSSia Garcia SaNToS 01/04/2019 30/04/2019
5939702 1 liETE doS SaNToS loPES 01/04/2019 30/04/2019
5939325 1 SUSiaNE PaNToJa rodriGUES 01/04/2019 30/04/2019
5898322 1 fraNcilENi carValHo MoNTEiro 01/04/2019 30/04/2019
54188925 1 oriVaNdo NoBrE BarBoSa 01/04/2019 30/04/2019
5082145 1 MarcoS ViNiciUS SaMPaio dE oliVEira 01/04/2019 30/04/2019
5084741 1 Maria do Socorro MorEira dE SoUZa 01/04/2019 30/04/2019
115827 1 PaUlo aUGUSTo cardoSo 01/04/2019 30/04/2019

54184503 2 aNa lUcia lEal dE liMa 01/04/2019 20/04/2019
5077150 1 rEGiNa aNGEla MENdES rodriGUES 10/04/2019 09/05/2019
5077508 1 riTa Maria dE MoUra SEaBra 05/04/2019 04/05/2019
5829992 4 Marcia do carMo MoNTEiro SilVa 01/04/2019 30/04/2019
2057751 2 GUilHErME BarroS SoarES 01/04/2019 30/04/2019
5084784 1 laUdEliNa PErEira dE fariaS 01/04/2019 30/04/2019
57210005 2 MiGUEl PoMPEU BriTo PUrEZa 01/04/2019 30/04/2019
54189363 1 liGia GiZElY doS SaNToS cHaVES MElo 01/04/2019 30/04/2019
57213371 3 SoNia HElENa PaZ GUEdES 01/04/2019 30/04/2019
54189124 1 TaTiaNa carValHo dE MoNTalVao 01/04/2019 30/04/2019
5657547 2 Joao frEdErico alVES aNdradE filHo 01/04/2019 30/04/2019
54189119 1 SHirlEY MiraNda da PaiXao 01/04/2019 30/04/2019
2009242 3 aNa cElia MEirElES SoarES 01/04/2019 30/04/2019
55589893 2 lariSSa PacHEco dE MoUra KZaM 01/04/2019 30/04/2019
54182580 2 aNGElica daMoUS dE QUEiroZ aMaral 01/04/2019 30/04/2019
5077516 1 Maria doMiNGaS do carMo BorGES 01/04/2019 30/04/2019
5076900 1 NarciSo fErrEira PaNToJa 01/04/2019 30/04/2019
5828651 2 riTa dE caSSia liMa faVacHo 01/04/2019 30/04/2019
5895509 3 aUGUSTo EliaS fErNaNdES loBaTo 01/04/2019 30/04/2019
79758 1 JoSE TaVarES Barra 01/04/2019 30/04/2019

57224140 1 rafaEl aVElar fErrEira 01/04/2019 30/04/2019
54193865 1 alEX d alBUQUErQUE SilVa 29/04/2019 18/05/2019
54193857 1 JoaNa dUlcE caBral forMiGoSa 22/04/2019 11/05/2019
57192875 1 WilMar SaraiVa TorrES 01/04/2019 20/04/2019
57195104 1 lUcilENE PErEira TaVarES 01/04/2019 30/04/2019
54189111 1 aldair da SilVa GUTErrES 01/04/2019 30/04/2019
80845709 1 carloS roBErTo MarQUES PiNTo 01/04/2019 30/04/2019
54189117 1 NaZarE do Socorro MaciEl 01/04/2019 30/04/2019
54189594 1 iVaNildo da SilVa fiGUEirEdo 01/04/2019 30/04/2019
5118352 1 laUra lUcia MElo dE SoUZa 01/04/2019 30/04/2019
5908515 2 PaUla TErESa doS SaNToS ViEGaS 01/04/2019 30/04/2019
3260135 1 Nilda da SilVa aBrEU 01/04/2019 30/04/2019
57194866 1 liliaNE da coSTa SaNToS crUZ 01/04/2019 30/04/2019
54195945 1 diNE ViToriNa PErEira BarBoSa dE PadUa 01/04/2019 30/04/2019
54184212 2 GiZEllE da SilVa aZEVEdo dE aNdradE 01/04/2019 30/04/2019
57195090 1 GlEiZiaNE SoUZa da SilVa ViEira 01/04/2019 30/04/2019
5829542 2 WaldEcir da SilVa aMaral 01/04/2019 30/04/2019
5894228 1 arilSoN da SilVa rodriGUES 04/04/2019 23/04/2019

PERÍODO AQUISITIVO 2017/2018

MaTricUla NoME PErÍodo
94897 1 SilVaNa NaZarE lUZ GoMES 22/04/2019 21/05/2019

57234077 1 SaNdra lUcia da SilVa alVES 01/04/2019 30/04/2019
6045533 1 faBio aUGUSTo crUZ doS SaNToS 01/04/2019 30/04/2019
57192184 1 NoHEidia MElo da SilVa SaraiVa 01/04/2019 30/04/2019
54194137 1 HElEN Soraia SoUZa SilVa 01/04/2019 30/04/2019
54193951 1 aNa criSTiNa MoNTEiro lEal 01/04/2019 30/04/2019
5828023 2 Joao BraSil loPES WaNZElEr JUNior 01/04/2019 30/04/2019
5757150 4 aUrENi cicEra dE araUJo 01/04/2019 30/04/2019
57213344 3 GracY KEllY da SilVa ToBiaS 01/04/2019 30/04/2019
5086876 3 roSaNGEla EYMard aBUfaiad 01/04/2019 30/04/2019
6045586 1 THiaGo BaraTa da SilVa 01/04/2019 30/04/2019
57193005 1 adriaNa VaScoNcEloS MElo 01/04/2019 30/04/2019
5230802 2 Maria dE NaZarE PiNTo da SilVa 01/04/2019 30/04/2019
5854369 2 aNdrEZZa oZEla dE VilHENa 01/04/2019 30/04/2019
115479 1 Maria daS GracaS loPES SENa 01/04/2019 30/04/2019

54195815 2 HEliaNE Marcia fariaS SoarES 01/04/2019 30/04/2019
57188641 1 roSElENE BaNHoS dE oliVEira 01/04/2019 30/04/2019
57192210 1 WilliaMS MarTiNS da SilVa 01/04/2019 30/04/2019
57192087 1 ElaNNE criSTiNa do carMo SaNToS 01/04/2019 30/04/2019

5937225 1 daNiEl SilVa dE SoUSa 01/04/2019 30/04/2019
57206574 1 aNa claUdia da SilVa BraGa 01/04/2019 30/04/2019
5149231 1 carMEliNa SoarES QUiNdErE 01/04/2019 30/04/2019
54191752 1 fErNaNda MicHEllE oliVEira GoMES 22/04/2019 21/05/2019
54195118 1 GElSoN MorEira dE alMEida 01/04/2019 30/04/2019
54191778 1 aNdrE VilHENa da SilVa 01/04/2019 30/04/2019
5864844 2 roSaliNda loPES da SilVa 01/04/2019 30/04/2019
54190908 1 cElSo WolNEY GoMES alBUQUErQUE 01/04/2019 30/04/2019
5937229 1 Mara lUcia doS SaNToS rEiS 01/04/2019 30/04/2019
57205654 1 crUZValdiNa SoarES da cUNHa 01/04/2019 30/04/2019
5903925 2 SilMara WaNdErlEY MaciEl 01/04/2019 30/04/2019
57188302 1 dUlciNEa fErNaNdES aMaral cordEiro 01/04/2019 30/04/2019
54192674 1 lUciaNE ValE MoraES 01/04/2019 30/04/2019
5558832 4 SolaNGE Maria caValcaNTE caMPoS 15/04/2019 14/05/2019
54195249 2 ValEria ViEira SoarES 15/04/2019 14/05/2019

PERÍODO AQUISITIVO 2016/2017
MaTricUla NoME PErÍodo

57188337 1 Graca do Socorro SaNToS dE SENa 01/04/2019 30/04/2019

dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE E PUBliQUE-SE.
MiGUEl SaraTY dE oliVEira
Presidente / fHcGV
PORTARIA Nº 088, DE 13 DE MARÇO DE 2019.
o Presidente da fundação Pública Estadual Hospital de clínicas Gaspar 
Vianna, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto 
Governamental de 10 de janeiro de 2019, publicado no DOE n° 33.779 
de 11/01/2019.
rESolVE:
cESSar a contar de 11/03/2019, os efeitos da PorTaria Nº 455, de 
27/12/2018, publicada no doE nº 33.769 de 28/12/2018, que concedeu 
Licença para Tratar de Interesse Particular à servidora RENATA MARIA 
coUTiNHo alVES, matrícula n° 5636450/1.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE E PUBliQUE-SE.
MiGUEl SaraTY dE oliVEira
Presidente / fPEHcGV
PORTARIA Nº 090, DE 13 DE MARÇO DE 2019.
o Presidente da fundação Pública Estadual Hospital de clínicas Gaspar 
Vianna, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto 
Governamental de 10 de janeiro de 2019, publicado no DOE n° 33.779 
de 11/01/2019.
considerando o decreto 1960 de 18/01/18, publicado no doE nº 33.542 
de 22/01/18, que dispõe sobre a cessão de servidores no âmbito estadual 
e de outras providências.
considerando o processo nº. 2019/ 100814.
rESolVE:
cEdEr, a partir de 01/03/2019 até 28/02/2021, para HoSPiTal oPHir 
LOYOLA - HOL o servidor AUGUSTO CESAR DA COSTA SALES, matrícula 
nº. 57174172/ 3, ocupante do cargo de MÉDICO, com ônus para o órgão 
de destino.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SEE PUBliQUE-SE.
MiGUEl SaraTY dE oliVEira
Presidente / fPEHcGV

Protocolo: 414313

DESIGNAR FISCAL DE CONTRATO
.

PORTARIA N° 83, DE 13 DE MARÇO DE 2019
o diretor-Presidente da fundação Pública Estadual Hospital de clínicas 
Gaspar Vianna, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo de-
creto Governamental datado de 10 de janeiro de 2019, publicado no DO-
E-PARÁ nº 33.779 de 11 de janeiro de 2019, com efeito retroativo ao dia 
08 de janeiro de 2019,
considerando o disposto no decreto n° 870, de 04 de outubro de 2013,
rESolVE:
Designar a Servidora Helena Ferreira Peres (matrícula nº 5520240/2) 
para acompanhar e fiscalizar os seguintes contratos:
CONTRATO Nº 18/2019 – M DA S RODRIGUES EIRELI- ME
CONTRATO Nº 19/2019 – SUL COM ATACADO E VAREJO LTDA – EPP
CONTRATO Nº 20/2019 – STORE DO BRASIL LTDA-ME
CONTRATO Nº 21/2019 – DEEP OIL TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS 
lTda
CONTRATO Nº 22/2019 – ULTRASEG COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE 
PROTEÇÃO INDIVIDUAL EIRELI – ME
CONTRATO Nº 23/2019 – CRUZEL COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRO-
dUToS HoSPiTalarES EirEli 
oBJETo: aquisição de Equipamento de Proteção e Segurança Individual 
para reposição, abastecimento e distribuição entre os serviços da Institui-
ção, a fim de suprir as necessidades da FHCGV, conforme especificações 
contidas no anexo I do edital do Pregão Eletrônico n° 96/2018.
Vigência: início em 13/03/2019 e término em 12/03/2020. 
ProcESSo Nº 271088/2018
ModalidadE dE liciTaÇÃo: PrEGÃo ElETrÔNico Nº 96/2018.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
MiGUEl SaraTY dE oliVEira
dirETor PrESidENTE da fPEHcGV

Protocolo: 414337
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ERRATA
.

ERRATA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 25/2019 
NO DOE N° 33823 de 13/03/2019, que publicou o número da pu-
blicação n° 413215
ONDE SE LÊ: ata de registro de Preços nº 25/2019, decorrente do Pre-
gão Eletrônico para Registro de Preços nº 49/2018/FHCGV.
LEIA-SE: ata de registro de Preços nº 25/2019, decorrente do Pregão 
Eletrônico para Registro de Preços nº 59/2018/FHCGV.
EMPrESa: Bio-PacE coMErcial MÉdica lTda
Belém(PA)
ordenador: MiGUEl SaraTY dE oliVEira

Protocolo: 414443
ERRATA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 24/2019 
NO DOE N° 33823 de 13/03/2019, que publicou o número da pu-
blicação n° 413210
ONDE SE LÊ: ata de registro de Preços nº 24/2019, decorrente do Pre-
gão Eletrônico para Registro de Preços nº 49/2018/FHCGV.
LEIA-SE: ata de registro de Preços nº 24/2019, decorrente do Pregão 
Eletrônico para Registro de Preços nº 59/2018/FHCGV.
EMPRESA: DINÂMICA HOSPITALAR EIRELI – ME
Belém(PA)
ordenador: MiGUEl SaraTY dE oliVEira

Protocolo: 414438
ERRATA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 27/2019 
NO DOE N° 33822 de 12/03/2019, que publicou o número da pu-
blicação n° 412926
ONDE SE LÊ: ata de registro de Preços nº 27/2019, decorrente do Pre-
gão Eletrônico para Registro de Preços nº 49/2018/FHCGV.
LEIA-SE: ata de registro de Preços nº 27/2019, decorrente do Pregão 
Eletrônico para Registro de Preços nº 59/2018/FHCGV.
EMPrESa: Bio-PacE coMErcial MÉdica lTda
Belém(PA)
ordenador: MiGUEl SaraTY dE oliVEira

Protocolo: 414447

.

.

CONTRATO
.

Contrato: n° 26/2019.
Exercício: 2019.
Classificação do Objeto: Outros.
objeto: aquisição de dietas enterais para pacientes internados no fHcGV, 
a fim de suprir as necessidades da FHCGV, conforme especificações conti-
das no anexo I do edital do Pregão Eletrônico n° 99/2018.
Valor Total: r$ 16.398,00.
data assinatura: 13/03/2019.
Vigência: 13/03/2019 a 12/03/2020.
Pregão Eletrônico Nº 99/2018.
orçamento: 2019.
Programa de Trabalho: 648288 e/ou 908288; Elemento de despesa: 
339030 e fonte de recurso: 0269 e/ou 0103.
contratado: dMc diSTriBUidora E coMÉrcio dE MaTErial E NUTri-
ÇÃo HoSPiTalar-EirEli.
Endereço: aVENida coNSElHEiro fUrTado Nº 748, Bairro BaTiSTa 
caMPoS.
BELEM – PA - CEP: 66.025-160.
Telefone: (91) 3222-1581 – 98810-5631.
ordenador: MiGUEl SaraTY dE oliVEira.

Protocolo: 414263
Contrato N° 23/2019
Exercício: 2019
Classificação do Objeto: Outros
Objeto: Aquisição de Equipamento de Proteção e Segurança Individual 
para reposição, abastecimento e distribuição entre os serviços da Institui-
ção, a fim de suprir as necessidades da FHCGV, conforme especificações 
contidas no anexo I do edital do Pregão Eletrônico n° 96/2018.
Valor Total: r$ 24.350,00 ( ViNTE E QUaTro Mil, TrEZENToS E ciN-
QUENTA REAIS)
data assinatura: 13/03/2019
Vigência: início em 13/03/2019 e Término em 12/03/2020
Pregão Eletrônico Nº 96/2018
orçamento/2019
Programa de Trabalho: 648288 
Natureza da Despesa: 39039 

fonte do recurso: 0269 
contratado: 
Nome: crUZEl coMErcial diSTriBUidora dE ProdUToS HoSPiTa-
larES EirEli
Endereço: rUa MaNoEl dUarTE Nº 37 Sala 03 JardiM PriMaVEra
SÃO PAULO- SP – CEP 02.756-130
Telefone: (011)- 2768-4688
e-mail: cruzel@cruzel.com.br
Ordenador: Miguel Saraty de Oliveira

Protocolo: 414516
Contrato N° 18/2019
Exercício: 2019
Classificação do Objeto: Outros
Objeto: Aquisição de Equipamento de Proteção e Segurança Individual 
para reposição, abastecimento e distribuição entre os serviços da Institui-
ção, a fim de suprir as necessidades da FHCGV, conforme especificações 
contidas no anexo I do edital do Pregão Eletrônico n° 96/2018.
Valor Total: r$ 60.004,89 (SESSENTa Mil, QUaTro rEaiS E oiTENTa E 
NOVE CENTAVOS). 
data assinatura: 13/03/2019
Vigência: início em 13/03/2019 e Término em 12/03/2020
Pregão Eletrônico Nº 96/2018
orçamento/2019
Programa de Trabalho: 648288 
Natureza da Despesa: 39039 
fonte do recurso: 0269 
contratado: 
Nome: M DA S RODRIGUES EIRELI – ME
Endereço: TRAVESSA MAURITI Nº 1380 LOJA – A – BAIRRO PEDREIRA 
BELEM-PARÁ – CEP: 66.080-650
Telefone: (91) 98185-3413
e-mail: edyvanfeitosa@gmail.com
Ordenador: Miguel Saraty de Oliveira

Protocolo: 414509

.

.

TERMO ADITIVO A CONTRATO
.

Termo Aditivo: 1°
data da assinatura: 12/03/2019
Vigência: 27/03/2019 26/09/2019
Classificação do Objeto: Outros
Justificativa: O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação da 
vigência do contrato de comodato n° 67/2018, na forma da sua CLÁUSU-
LA VI – DA VIGÊNCIA E ALTERAÇÕES.
contrato: 67/2018
Exercício: 2019
contratado: f cardoSo E cia lTda
Endereço: rua João Nunes n° 125, águas Brancas 
cEP: 66.033-030
Telefone: (91) 3202-1344
ordenador: MiGUEl SaraTY dE oliVEira

Protocolo: 414108

.

.

OUTRAS MATÉRIAS
.

EXTraTo da aTa dE rEGiSTro dE PrEÇoS Nº 29/2019/fHcGV
Ata de Registro de Preços Nº 29/2019, decorrente do Pregão Eletrônico 
para Registro de Preços Nº 88/2018 – FHCGV, Processo nº 361001/2018 
homologado pelo Presidente da fundação Pública Estadual Hospital de 
clínicas Gaspar Vianna, em 21/02/2019.
OBJETO: Aquisição eventual de Filtro Umidificador para atender a neces-
sidade de 12 (doze) meses nas clínicas, unidades de terapia intensiva, 
centro cirúrgico e obstétrico da fundação Pública Estadual Hospital de 
Clínicas Gaspar Vianna (FPEHCGV), nas condições definidas no ato convo-
catório, seus anexos, propostas de preços e ata do PrEGÃo ElETrÔNico 
SRP nº 88/2018 vinculada ao Processo nº 361001/2018 que integram 
este instrumento independente de transcrição, pelo prazo de validade do 
registro. 
EMPRESA: CIRÚRGICA FERNANDES – COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRÚR-
GICOS E HOSPITALARES – SOCIEDADE LIMITADA, pessoa jurídica de di-
reito privado, inscrita no CNPJ/MF sob nº 61.418.042/0001-31, Inscrição 
Estadual nº 623.112.422.119, com sede na alameda áfrica 570 Gleba Y 
– Polo Empresarial – Bairro Tamboré, na cidade de Santana da Parnaíba 
no Estado de São Paulo.
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iTEM SiMaS ESPEcificaÇÕES aPrES. NEcESSidadE Para 
12 MESES Marca faBricaNTE Valor 

UNiTário
Valor 

ToTal ESTiMado

1 135304-7

Filtro Umidificador Condensado Higroscópico Adulto-
Filtro tipo barreira de bactérias e vírus, modelo 

troca de calor e umidade, membrana unidirecional, 
descartável e estéril, compatibilidade de saída para 
capnógrafo, traqueia com memória em polipropileno 
corrugada, flexível, retrátil, medidas aproximadas 
de 13 cm de comprimento aberta e 7 cm fechada, 

conexão medicnao de 15 a 22 mm. conectar a traqueia 
ao filtro e este ao conector do circuito do ventilador 

mecânico.

UNid 6.000 UNidS MEdical SHaoXiNG 
UNdS r$ 7,92 r$ 47.520,00 

Valor ToTal ESTiMado r$ 47.520,00 

* O valor global estimado desta Ata é de R$ 47.520,00 (QUARENTA E SETE MIL QUINHENTOS E VINTE REAIS) 
dr. MiGUEl SaraTY dE oliVEira
ordENador rESPoNSáVEl.

Protocolo: 414481
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 26/2019/FHCGV
Ata de Registro de Preços nº 26/2019, decorrente do Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 59/2018/FHCGV, Processo nº 76049/2018, homologado 
pelo diretor Presidente da fundação Pública Estadual Hospital de clínicas Gaspar Vianna, em 25/02/2019.
OBJETO:Registro de Preços para aquisição eventual de Produtos para Saúde Especializados utilizados nos procedimentos de Hemodinâmica em pacientes 
do SUS, nas condições definidas no ato convocatório, seus anexos, propostas de preços e Ata do PREGÃO ELETRÔNICO SRP nº 59/2018 vinculada ao 
Processo nº76049/2018.
ViGÊNcia: 11/03/2019 a 10/03/2020.
EMPRESA:BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTÍFICOS MÉDICOS E HOSPITALARES S/A, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob nº 
19.848.316/0001-66, Inscrição Estadual nº 062441707.00-23, com sede funcional na Rua Doutor Álvaro Camargos, 1236, Bairro: São João Batista, CEP: 
31515232, Belo Horizonte-MG.

iTEM coMPraSNET SiMaS ProdUTo NEcESSidadE Para 12 MESES Marca faBricaNTE Valor UNiTário Valor GloBal ESTiMado
9 414.076 169808-7 cateter extrator de trombo 15 SPEcTraNETicS KENSEY r$ 1.900,00 r$ 28.500,00

O valor global estimado desta Ata é deR$ 28.500,00 (vinte e oito mil e quinhentos reais).
Dr. Miguel Saraty de Oliveira.
ordENador rESPoNSáVEl.

Protocolo: 414414

HOSPITAL REGIONAL DE CAMETÁ

.

.

.

DIÁRIA
.

PORTARIA: 003/2019
NoME: MaNoEl laUdEliNo ValENTE coSTa
MaTricUla: 57210035/1
carGo: MoToriSTa
OBJETIVO: Transportar Hemocomponentes e Hemoderivados do HENAB 
(Abaetetuba) para o Hospital Regional de Cametá.
ÓrGÃo SoliciTaNTE: H.r.c.
oriGEM: caMETá
dESTiNo: aBaETETUBa
PERÍODO: 01 à 02/03/2019
Nº DE DÍARIAS: 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA
VALOR DAS DIÁRIAS: R$ 202,50 (Duzentos e Dois Reais e Cinquenta 
Centavos)
rEGiSTra-SE, PUBlica-SE E cUMPra-SE.
Gilda diaS SoUZa
diretora Hrc
Portaria 128/2019 – SESPA
PORTARIA: 004/2019 
NoME: Gilda diaS SoUZa
MaTricUla: 240877-3
carGo: dirETora Hrc
oBJETiVo: Participar de reunião na cPl sobre o processo 2018/173341, 
reunião no Gabinete e dar entrada na Planilha financeira de Plantões e 
Sobreavisos, referente ao mês de Fev/2019.
oriGEM: caMETá
dESTiNo: BElÉM
PERÍODO: 07 à 09/03/2018
Nº DE DÍARIAS: 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS (para cada servidor)
VALOR DAS DIÁRIAS: R$ 337,50 (Trezentos e Trinta e Sete Reais e Cin-
quenta Centavos)
rEGiSTra-SE, PUBlica-SE E cUMPra-SE rEGiSTra-SE, PUBlica-SE E 
cUMPra-SE.
Gilda diaS SoUZa
diretora Hrc
Portaria 128/2019 – SESPA
PORTARIA: 005/2019
NoME: SaNdro alEX GoMES SoarES
MaTricUla: 54185615-2
carGo: MoToriSTa
OBJETIVO: Realizar a prestação de contas do Combustível/HRC referente 
ao mês de Fevereiro/2019 no Setor de Transporte/SESPA, Transportar 
Material Histopatológico do Hospital regional de cametá para o lacEN e 
Dar entrada no Boletim Geral de Frequência referente ao mês de Feverei-
ro/2019 na dGTES/SESPa.

oriGEM: caMETá
dESTiNo: BElÉM
PERÍODO: 11 à 13/03/2019
Nº DE DÍARIAS: 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS (para cada servidor)
VALOR DAS DIÁRIAS: R$ 337,50 (Trezentos e Trinta e Sete Reais e Cin-
quenta Centavos)
rEGiSTra-SE, PUBlica-SE E cUMPra-SE rEGiSTra-SE, PUBlica-SE E 
cUMPra-SE.
Gilda diaS SoUZa
diretora Hrc
Portaria 128/2019 – SESPA
PORTARIA: 006/2019
NoME: ValdiNEi VUlcÃo NUNES
MaTricUla: 54193891-1
carGo: aGENTE adMiNiSTraTiVo
OBJETIVO: resolver assuntos relacionados à Prestação de Contas do Exer-
cício 2018 desta unidade gestora junto do FES (Fundo Estadual de Saúde) 
e AGE (Auditoria Geral do Estado).
oriGEM: caMETá
dESTiNo: BElÉM
PERÍODO: 11 à 13/03/2019
Nº DE DÍARIAS: 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA
VALOR DAS DIÁRIAS: R$ 337,50 (Trezentos e Trinta e Sete Reais e Cin-
quenta Centavos)
rEGiSTra-SE, PUBlica-SE E cUMPra-SE.
Gilda diaS SoUZa
diretora Hrc
Portaria 128/2019 – SESPA

Protocolo: 414302

.

.

HOSPITAL REGIONAL DE CONCEIÇÃO 
DO ARAGUAIA

.

Portaria: 113/2019
Objetivo: PARTICIPAR DA REUNIÃO DE APRESENTAÇÃO DO OUVIDOR 
GEral do ESTado, E da oficiNa dE aliNHaMENTo E PlaNEJaMENTo 
ESTraTÉGico da rEdE ESTadUal daS oUVidoriaS do SUS, QUE SErá 
REALIZADO DA CIDADE DE BELÉM – PA.
fundamento legal: dEcrETo Nº 2819 dE 06 dE SETEMBro dE 1994.
origem: coNcEiÇÃo do araGUaia/Pa - BraSil
Destino(s): BELÉM/PA
Servidor (es):
KEILLA MOREIRA LEITE – Mat. 57230004-2
MARIA WANDERLY DIAS DE SOUSA – Mat. 5892308-1
Nº 5.5 diárias (Completa)
Período: de 17 à 22/03/2019
ordenador: WaNdEr MENEZES dUarTE

Protocolo: 414066
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HOSPITAL REGIONAL DE SALINÓPOLIS

.

.

.

PORTARIA
.

PORTARIA Nº 010/2019-DIR/RH/HRS DE 13 DE MARÇO DE 2019.
 a diretora do Hospital regional de Salinópolis, no uso das atribuições 
legais que lhe são conferidas através da PORTARIA Nº 1.416/2014-CCG 
de 12 de junho de 2014, publicada no doE nº 32.665 de 17/06/2014.
considerando o disposto no decreto Estadual nº 1.359/2015, publicado 
no Diário Oficial do Estado em 01 de setembro de 2015, que regulamenta 
o acesso à informação pública no Poder Executivo Estadual, em especial 
ao art. 61;
considerando o disposto na iN aGE Nº 001/2015 de 03 de setembro de 
2015;
rESolVE:
dESiGNaÇÃo dE aUToridadE dE GErENciaMENTo
Artigo 1º- DESIGNAR o servidor CÉLIO MIRANDA DA SILVA, matricula 
nº 54189800-1, ocupante de Cargo Efetivo de Odontólogo, para exercer, 
com zelo e transparência, no âmbito deste Hospital Regional de Salino-
pólis, as atribuições, responsabilidades e competências de autoridade de 
Gerenciamento, observando-se, tempestivamente aos preceitos legais e 
constitucionais, em especial aos procedimentos estabelecidos no decreto 
Estadual nº 1359/2015 e demais exigências normativas aplicáveis.
dê-se ciência, registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Salinópolis, 13 de março de 2019.
aNa dENiSE da SilVa MoNTEiro
diretora do HrS/SESPa

Protocolo: 414069

.

.

SECRETARIA DE ESTADO 
DE TRANSPORTES

.

.

.

TERMO ADITIVO A CONVÊNIO
.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE PRAZO DE CONVÊNIO
Nº. do Convênio: 034/2018   Processo nº 2018/294693 
Nº. do Termo: 3º  data de assinatura: 18/01/2019
Justificativa: O presente Termo Aditivo de Prorrogação de Prazo ao Con-
vênio nº 034/2018 é decorrente da solicitação feita pelo Coordenador 
de Planejamento, através do Memorando nº 003/2019 (fls. 237, proc. 
2018/294693), uma vez que a liberação dos recursos encontra-se em 
atraso. A prorrogação de prazo encontra fundamento na lei nº. 8.666/93, 
bem como na cláusula Quinta, item i, alínea “h”, passando consequente-
mente os documentos supra referenciados a fazer parte integrante deste 
instrumento.
Prazo: 180 (cento e oitenta) dias  Inic. de Vig.: 29/01/2019 T. Vig.: 
27/07/2019
Partes: SEcrETaria dE ESTado dE TraNSPorTES - SETraN, cNPJ nº. 
04.953.717/0001-09 e PrEfEiTUra MUNiciPal dE iTaiTUBa, cNPJ n° 
05.138.730/0001-77
CEP: 68.180-410 Logradouro: Av. Maranhão, Ed. SEMAD Bairro: Bela Vis-
ta cidade: itaituba  Uf: Pa
ORDENADOR: ANTONIO DE PÁDUA DE DEUS ANDRADE – SECRETÁRIO 
dE ESTado dE TraNSPorTES.

Protocolo: 414452

.

.

FÉRIAS
.

PORTARIA Nº 22 DE 12 DE MARÇO DE 2019
o dirETor adMiNiSTraTiVo E fiNaNcEiro no uso das atribuições que 
lhe foram delegadas pela PorTaria Nº 02 de 11 de janeiro de 2019, re-
publicada no doE nº 33.817 de 06.03.2019,
coNSidEraNdo o teor do memorando nº 13/2019-GEcoN;
CONSIDERANDO que através da PORTARIA Nº 407/04/09/2017 da Fun-
dação Propaz, publicada no DOE nº 33.463 de 21.09.2017, que cancelou 
as férias da servidora Jucilena Maria Borges Corrêa;
Resolve:
CONCEDER, o usufruto de férias regulamentares da servidora JUCILENA 
Maria BorGES corrEa, id. funcional nº 3207650/1, ocupante do cargo 
de Economista, lotada na Gerência de contabilidade, no período de 20.03 
a 18.04.2019, referentes ao período aquisitivo 2016/2017.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE
Gabinete do Diretor Administrativo e Financeiro, 12/03/2019
fraNciSco EdVaN dE oliVEira
Diretor Administrativo e Financeiro

Protocolo: 414161

OUTRAS MATÉRIAS
.

PORTARIA Nº 19 DE 13 DE MARÇO DE 2019
o SEcrETário dE ESTado dE TraNSPorTES, usando de suas atribui-
ções;
coNSidEraNdo o disposto no art. 51 da lei federal nº 8.666, de 21 de 
junho de 1993, que disciplina a comissão Permanente de licitação;
rESolVE:
I – DESIGNAR, a partir de 13 de março de 2019, os servidores ANA CA-
roliNa riBEiro rodriGUES, id. funcional n° 5946056/3, KaTia Maria 
corrÊa da coNcEiÇÃo, id. funcional nº 3274632/1, VaNia do So-
corro MarTiNS coElHo, id. funcional n° 2048434/1, carloS aNTo-
Nio dUarTE rodriGUES, id. funcional nº 2024187/1, THaYaNa araÚJo 
GUMarÃES, id. funcional nº 5889138/3 para constituírem a coMiSSÃo 
PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL da Secretaria de Estado de Transpor-
tes.
II – ESTABELECER que esta Comissão será presidida pela servidora ANA 
caroliNa riBEiro rodriGUES, a qual, em seus impedimentos legais 
ou ausência, será substituída, na Presidência, pela servidora THAYANA 
araÚJo GUiMarÃES.
III – A investidura dos membros da Comissão Permanente de Licitação 
será para o período compreendido entre 13 de março de 2019 a 12 de 
março de 2020.
Parágrafo único: Fica vedada a recondução da totalidade dos membros da 
comissão Permanente de licitação no período subsequente.
IV- Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura.
PORTARIA Nº 20 DE 13 DE MARÇO DE 2019
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE TRANSPORTES, no uso e gozo de suas 
atribuições legais e nos termos do art. 3º, inciso iV, da lei federal nº 
10.520, de 17 de julho de 2002, pelo presente,
Resolve:
art. 1º. designar o Pregoeiro e Equipe de apoio, para compor a comis-
são Permanente de licitação, na modalidade Pregão, conforme descrição 
infra:
I – Pregoeiro:
a) THAYANA ARAÚJO GUIMARÃES, Id. Funcional nº 5889138/3
II – Equipe de Apoio:
a) KATIA MARIA CORRÊA DA CONCEIÇÃO, Id. Funcional nº 3274632/1
b) ANA CAROLINA RIBEIRO RODRIGUES, If. Funcional nº 5946056/3
Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revoga-
das as disposições em contrário.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
Gabinete do Secretário de Estado de Transportes, 13 de março de 2019.
aNTÔNio dE PádUa dE dEUS aNdradE
Secretário de Estado de Transportes

Protocolo: 414156

.

.

COMPANHIA DE PORTOS E HIDROVIAS 
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

PORTARIA
.

PORTARIA Nº 102/2019-GP, DE 14 DE MARÇO DE 2019.
O DIRETOR PRESIDENTE da Companhia de Portos e Hidrovias do Estado 
do Pará – CPH, usando dos poderes que lhe são conferidos pelo inciso VII 
do art. 19 do Estatuto Social da cPH,
r E S o l V E
Exonerar o Sr. lEoGiSo aNdradE doS PaSSoS do cargo de aSSESSor 
da Companhia de Portos e Hidrovias do Estado do Pará – CPH, a contar do 
dia 14 de março de 2019.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
Gabinete da Presidência da Companhia de Portos e Hidrovias do Estado do 
Pará – CPH, 14 de março de 2019.
aBraÃo BENaSSUlY NETo
diretor Presidente

Protocolo: 414195
 

PORTARIA Nº 108/2019-GP, DE 14 DE MARÇO DE 2019.
O DIRETOR PRESIDENTE da Companhia de Portos e Hidrovias do Estado 
do Pará – CPH, usando dos poderes que lhe são conferidos pelo inciso VII 
do art. 19 do Estatuto Social da cPH,
r E S o l V E
Exonerar a Sra. ElaiNE criSTiNa cardoSo liMa do cargo de GErENTE 
DE PORTO da Companhia de Portos e Hidrovias do Estado do Pará – CPH, 
a contar do dia 14 de março de 2019.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
Gabinete da Presidência da Companhia de Portos e Hidrovias do Estado do 
Pará – CPH, 14 de março de 2019.

aBraÃo BENaSSUlY NETo
diretor Presidente

Protocolo: 414203
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PORTARIA Nº 111/2019-GP, DE 14 DE MARÇO DE 2019.
O DIRETOR PRESIDENTE da Companhia de Portos e Hidrovias do Estado 
do Pará – CPH, usando dos poderes que lhe são conferidos pelo inciso VII 
do art. 19 do Estatuto Social da cPH,
r E S o l V E
i- Exonerar a Sra. KariNa faMPa dE SoUZa araÚJo liMa, Matrícula 
5945619, como SUPERVISOR II lotada na Diretoria Administrativa e Fi-
nanceira da Companhia de Portos e Hidrovias do Estado do Pará – CPH, a 
contar de 14 de março de 2019;
ii- Nomear a Sra. KariNa faMPa dE SoUZa araÚJo liMa, Matrícula 
5945619, como ASSESSOR lotada na Diretoria Administrativa e Financeira 
da Companhia de Portos e Hidrovias do Estado do Pará – CPH, a contar de 
14 de março de 2019.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
Gabinete da Presidência da Companhia de Portos e Hidrovias do Estado do 
Pará – CPH, 14 de março de 2019.
aBraÃo BENaSSUlY NETo
diretor Presidente

Protocolo: 414211
PORTARIA Nº 116/2019-GP, DE 14 DE MARÇO DE 2019.
O DIRETOR PRESIDENTE da Companhia de Portos e Hidrovias do Estado 
do Pará – CPH, usando dos poderes que lhe são conferidos pelo inciso VII 
do art. 19 do Estatuto Social da cPH,
r E S o l V E
 Nomear o Sr. WaGNEr doS SaNToS MorEira como SUPErViSor ii, lo-
tado na Diretoria de Gestão Portuária da Companhia de Portos e Hidrovias 
do Estado do Pará – CPH, a contar de 14 de março de 2019.
 registre-se, publique-se e cumpra-se.
 Gabinete da Presidência da Companhia de Portos e Hidrovias do Estado 
do Pará – CPH, 14 de março de 2019.
aBraÃo BENaSSUlY NETo
diretor Presidente

Protocolo: 414219
PORTARIA Nº 125/2019-GP, DE 14 DE MARÇO DE 2019.
O DIRETOR PRESIDENTE da Companhia de Portos e Hidrovias do Estado 
do Pará – CPH, usando dos poderes que lhe são conferidos pelo inciso VII 
do art. 19 do Estatuto Social da cPH,
r E S o l V E
 Nomear o Sr. aNToNio MUllEr XaViEr da coSTa como GErENTE dE 
PORTO, lotado na Diretoria de Gestão Hidroviária da Companhia de Portos 
e Hidrovias do Estado do Pará – CPH, a contar de 14 de março de 2019.
 registre-se, publique-se e cumpra-se.
 Gabinete da Presidência da Companhia de Portos e Hidrovias do Estado 
do Pará – CPH, 14 de março de 2019.

aBraÃo BENaSSUlY NETo
diretor Presidente

Protocolo: 414229
PORTARIA Nº 124/2019-GP, DE 14 DE MARÇO DE 2019.
O DIRETOR PRESIDENTE da Companhia de Portos e Hidrovias do Estado 
do Pará – CPH, usando dos poderes que lhe são conferidos pelo inciso VII 
do art. 19 do Estatuto Social da cPH,
r E S o l V E
 Nomear o Sr. rÔMUlo carrEra doS SaNToS como adMiNiSTrador 
fiNaNcEiro dE PorTo i, lotado na diretoria de Gestão Portuária da 
Companhia de Portos e Hidrovias do Estado do Pará – CPH, a contar de 
14 de março de 2019.
 registre-se, publique-se e cumpra-se.
 Gabinete da Presidência da Companhia de Portos e Hidrovias do Estado 
do Pará – CPH, 14 de março de 2019.
aBraÃo BENaSSUlY NETo
diretor Presidente

Protocolo: 414228
PORTARIA Nº 107/2019-GP, DE 14 DE MARÇO DE 2019.
O DIRETOR PRESIDENTE da Companhia de Portos e Hidrovias do Estado 
do Pará – CPH, usando dos poderes que lhe são conferidos pelo inciso VII 
do art. 19 do Estatuto Social da cPH,
r E S o l V E
Exonerar o Sr. ÉdEr dE SoUSa cÂMara do cargo de GErENTE dE PorTo 
da Companhia de Portos e Hidrovias do Estado do Pará – CPH, a contar do 
dia 14 de março de 2019.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
Gabinete da Presidência da Companhia de Portos e Hidrovias do Estado do 
Pará – CPH, 14 de março de 2019.
aBraÃo BENaSSUlY NETo
diretor Presidente

Protocolo: 414202
PORTARIA Nº 115/2019-GP, DE 14 DE MARÇO DE 2019.
O DIRETOR PRESIDENTE da Companhia de Portos e Hidrovias do Estado 
do Pará – CPH, usando dos poderes que lhe são conferidos pelo inciso VII 
do art. 19 do Estatuto Social da cPH,
r E S o l V E
 Nomear a Sra. KEila criSTiNa SilVa BorGES como SUPErViSor ii, lo-
tada na Diretoria de Gestão Portuária da Companhia de Portos e Hidrovias 
do Estado do Pará – CPH, a contar de 14 de março de 2019.
 registre-se, publique-se e cumpra-se.
 Gabinete da Presidência da Companhia de Portos e Hidrovias do Estado 
do Pará – CPH, 14 de março de 2019.

aBraÃo BENaSSUlY NETo
diretor Presidente

Protocolo: 414218

PORTARIA Nº 104/2019-GP, DE 14 DE MARÇO DE 2019.
O DIRETOR PRESIDENTE da Companhia de Portos e Hidrovias do Estado 
do Pará – CPH, usando dos poderes que lhe são conferidos pelo inciso VII 
do art. 19 do Estatuto Social da cPH,
r E S o l V E
Exonerar o Sr. raiMUNdo NoNaTo filGUEira dE carValHo do cargo 
de ADMINISTRADOR DE PORTOS da Companhia de Portos e Hidrovias do 
Estado do Pará – CPH, a contar do dia 14 de março de 2019.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
Gabinete da Presidência da Companhia de Portos e Hidrovias do Estado do 
Pará – CPH, 14 de março de 2019.

aBraÃo BENaSSUlY NETo
diretor Presidente

Protocolo: 414197
PORTARIA Nº 112/2019-GP, DE 14 DE MARÇO DE 2019.
O DIRETOR PRESIDENTE da Companhia de Portos e Hidrovias do Estado 
do Pará – CPH, usando dos poderes que lhe são conferidos pelo inciso VII 
do art. 19 do Estatuto Social da cPH,
r E S o l V E
 Nomear a Sra. aNa PaUla da SilVa SoUZa como aSSESSor, lotada 
na Diretoria de Gestão Portuária da Companhia de Portos e Hidrovias do 
Estado do Pará – CPH, a contar de 14 de março de 2019.
 registre-se, publique-se e cumpra-se.
 Gabinete da Presidência da Companhia de Portos e Hidrovias do Estado 
do Pará – CPH, 14 de março de 2019.

aBraÃo BENaSSUlY NETo
diretor Presidente

Protocolo: 414213
PORTARIA Nº 117/2019-GP, DE 14 DE MARÇO DE 2019.

O DIRETOR PRESIDENTE da Companhia de Portos e Hidrovias do Estado 
do Pará – CPH, usando dos poderes que lhe são conferidos pelo inciso VII 
do art. 19 do Estatuto Social da cPH,
r E S o l V E
 Nomear o Sr. WENdEl ricHard co da SilVa como SUPErViSor ii, lo-
tado na Diretoria de Gestão Portuária da Companhia de Portos e Hidrovias 
do Estado do Pará – CPH, a contar de 14 de março de 2019.
 registre-se, publique-se e cumpra-se.
 Gabinete da Presidência da Companhia de Portos e Hidrovias do Estado 
do Pará – CPH, 14 de março de 2019.

aBraÃo BENaSSUlY NETo
diretor Presidente

Protocolo: 414220
PORTARIA Nº 126/2019-GP, DE 14 DE MARÇO DE 2019.

O DIRETOR PRESIDENTE da Companhia de Portos e Hidrovias do Estado 
do Pará – CPH, usando dos poderes que lhe são conferidos pelo inciso VII 
do art. 19 do Estatuto Social da cPH,
r E S o l V E
 Nomear a Sra. HErica coElHo da SilVa como SUPErViSor i, lotada 
na Diretoria de Gestão Portuária da Companhia de Portos e Hidrovias do 
Estado do Pará – CPH, a contar de 14 de março de 2019.
 registre-se, publique-se e cumpra-se.
 Gabinete da Presidência da Companhia de Portos e Hidrovias do Estado 
do Pará – CPH, 14 de março de 2019.

aBraÃo BENaSSUlY NETo
diretor Presidente

Protocolo: 414230
PORTARIA Nº 103/2019-GP, DE 14 DE MARÇO DE 2019.

O DIRETOR PRESIDENTE da Companhia de Portos e Hidrovias do Estado 
do Pará – CPH, usando dos poderes que lhe são conferidos pelo inciso VII 
do art. 19 do Estatuto Social da cPH,
r E S o l V E
Exonerar o Sr. lUiZ aNdrÉ Garcia PaSTaNa do cargo de aSSESSor da 
Companhia de Portos e Hidrovias do Estado do Pará – CPH, a contar do 
dia 14 de março de 2019.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
Gabinete da Presidência da Companhia de Portos e Hidrovias do Estado do 
Pará – CPH, 14 de março de 2019.
aBraÃo BENaSSUlY NETo
diretor Presidente

Protocolo: 414196
PORTARIA Nº 109/2019-GP, DE 14 DE MARÇO DE 2019.

O DIRETOR PRESIDENTE da Companhia de Portos e Hidrovias do Estado 
do Pará – CPH, usando dos poderes que lhe são conferidos pelo inciso VII 
do art. 19 do Estatuto Social da cPH,
r E S o l V E
Exonerar o Sr. ricardo WaSHiNGToN MoraES dE MElo do cargo de 
SUPERVISOR II da Companhia de Portos e Hidrovias do Estado do Pará – 
cPH, a contar do dia 14 de março de 2019.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
Gabinete da Presidência da Companhia de Portos e Hidrovias do Estado do 
Pará – CPH, 14 de março de 2019.
aBraÃo BENaSSUlY NETo
diretor Presidente

Protocolo: 414204
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PORTARIA Nº 121/2019-GP, DE 14 DE MARÇO DE 2019.
O DIRETOR PRESIDENTE da Companhia de Portos e Hidrovias do Estado 
do Pará – CPH, usando dos poderes que lhe são conferidos pelo inciso VII 
do art. 19 do Estatuto Social da cPH,
r E S o l V E
 Nomear o Sr. EdValdo MarTiNS como SEcrETário ii, lotado na dire-
toria de Gestão Portuária da Companhia de Portos e Hidrovias do Estado 
do Pará – CPH, a contar de 14 de março de 2019.
 registre-se, publique-se e cumpra-se.
 Gabinete da Presidência da Companhia de Portos e Hidrovias do Estado 
do Pará – CPH, 14 de março de 2019.
aBraÃo BENaSSUlY NETo
diretor Presidente

Protocolo: 414225
PORTARIA Nº 113/2019-GP, DE 14 DE MARÇO DE 2019.
O DIRETOR PRESIDENTE da Companhia de Portos e Hidrovias do Estado 
do Pará – CPH, usando dos poderes que lhe são conferidos pelo inciso VII 
do art. 19 do Estatuto Social da cPH,
r E S o l V E
 Nomear o Sr. JoÃo GaBriEl frEirE roSSY como adMiNiSTrador dE 
PORTO lotado na Diretoria de Gestão Hidroviária da Companhia de Portos 
e Hidrovias do Estado do Pará – CPH, a contar de 14 de março de 2019.
 registre-se, publique-se e cumpra-se.
 Gabinete da Presidência da Companhia de Portos e Hidrovias do Estado 
do Pará – CPH, 14 de março de 2019.
aBraÃo BENaSSUlY NETo
diretor Presidente

Protocolo: 414215
PORTARIA Nº 119/2019-GP, DE 14 DE MARÇO DE 2019.
O DIRETOR PRESIDENTE da Companhia de Portos e Hidrovias do Estado 
do Pará – CPH, usando dos poderes que lhe são conferidos pelo inciso VII 
do art. 19 do Estatuto Social da cPH,
r E S o l V E
 Nomear a Sra. faBrÍcia dE JESUS TEiXEira da SilVa como SUPErVi-
Sor i, lotada na diretoria de Gestão Portuária da companhia de Portos 
e Hidrovias do Estado do Pará – CPH, a contar de 14 de março de 2019.
 registre-se, publique-se e cumpra-se.
 Gabinete da Presidência da Companhia de Portos e Hidrovias do Estado 
do Pará – CPH, 14 de março de 2019.

aBraÃo BENaSSUlY NETo
diretor Presidente

Protocolo: 414223
PORTARIA Nº 120/2019-GP, DE 14 DE MARÇO DE 2019.
O DIRETOR PRESIDENTE da Companhia de Portos e Hidrovias do Estado 
do Pará – CPH, usando dos poderes que lhe são conferidos pelo inciso VII 
do art. 19 do Estatuto Social da cPH,
r E S o l V E
 Nomear a Sra. aNa criSTiNa raMoS ViEira como adMiNSTrador 
FINANCEIRO DE PORTO II, lotada na Diretoria Administrativa e Financeira 
da Companhia de Portos e Hidrovias do Estado do Pará – CPH, a contar de 
14 de março de 2019.
 registre-se, publique-se e cumpra-se.
 Gabinete da Presidência da Companhia de Portos e Hidrovias do Estado 
do Pará – CPH, 14 de março de 2019.
aBraÃo BENaSSUlY NETo
diretor Presidente

Protocolo: 414224
PORTARIA Nº 118/2019-GP, DE 14 DE MARÇO DE 2019.
O DIRETOR PRESIDENTE da Companhia de Portos e Hidrovias do Estado 
do Pará – CPH, usando dos poderes que lhe são conferidos pelo inciso VII 
do art. 19 do Estatuto Social da cPH,
r E S o l V E
 Nomear a Sra. SHEila doS SaNToS BraZ como SUPErViSor ii, lotada 
na Diretoria de Gestão Portuária da Companhia de Portos e Hidrovias do 
Estado do Pará – CPH, a contar de 14 de março de 2019.
 registre-se, publique-se e cumpra-se.
 Gabinete da Presidência da Companhia de Portos e Hidrovias do Estado 
do Pará – CPH, 14 de março de 2019.
aBraÃo BENaSSUlY NETo
diretor Presidente

Protocolo: 414222
PORTARIA Nº 122/2019-GP, DE 14 DE MARÇO DE 2019.
O DIRETOR PRESIDENTE da Companhia de Portos e Hidrovias do Estado 
do Pará – CPH, usando dos poderes que lhe são conferidos pelo inciso VII 
do art. 19 do Estatuto Social da cPH,
r E S o l V E
 Nomear a Sra. rENaTa SoUSa dE oliVEira como SEcrETário i, lotada 
na Diretoria de Gestão Portuária da Companhia de Portos e Hidrovias do 
Estado do Pará – CPH, a contar de 14 de março de 2019.
 registre-se, publique-se e cumpra-se.
 Gabinete da Presidência da Companhia de Portos e Hidrovias do Estado 
do Pará – CPH, 14 de março de 2019.
aBraÃo BENaSSUlY NETo
diretor Presidente

Protocolo: 414226

PORTARIA Nº 105/2019-GP, DE 14 DE MARÇO DE 2019.
O DIRETOR PRESIDENTE da Companhia de Portos e Hidrovias do Estado 
do Pará – CPH, usando dos poderes que lhe são conferidos pelo inciso VII 
do art. 19 do Estatuto Social da cPH,
r E S o l V E
Exonerar o Sr. YoUSSEf HaSSaN MoUSSa do cargo de SUPErViSor ii da 
Companhia de Portos e Hidrovias do Estado do Pará – CPH, a contar do 
dia 14 de março de 2019.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
Gabinete da Presidência da Companhia de Portos e Hidrovias do Estado do 
Pará – CPH, 14 de março de 2019.
aBraÃo BENaSSUlY NETo
diretor Presidente

Protocolo: 414200
PORTARIA Nº 123/2019-GP, DE 14 DE MARÇO DE 2019.
O DIRETOR PRESIDENTE da Companhia de Portos e Hidrovias do Estado 
do Pará – CPH, usando dos poderes que lhe são conferidos pelo inciso VII 
do art. 19 do Estatuto Social da cPH,
r E S o l V E
 Nomear a Sra. SUZY PiNTo MaciEl MiraNda como SEcrETário i, lota-
da na Diretoria de Gestão Portuária da Companhia de Portos e Hidrovias 
do Estado do Pará – CPH, a contar de 14 de março de 2019.
 registre-se, publique-se e cumpra-se.
 Gabinete da Presidência da companhia de Portos e Hidrovias do Estado 
do Pará – CPH, 14 de março de 2019.
aBraÃo BENaSSUlY NETo
diretor Presidente

Protocolo: 414227
PORTARIA Nº 106/2019-GP, DE 14 DE MARÇO DE 2019.
O DIRETOR PRESIDENTE da Companhia de Portos e Hidrovias do Estado 
do Pará – CPH, usando dos poderes que lhe são conferidos pelo inciso VII 
do art. 19 do Estatuto Social da cPH,
r E S o l V E
Exonerar o Sr. cHriSToVÃo GoMES da SilVa do cargo de adMiNiSTra-
DOR FINANCEIRO DE PORTO I da Companhia de Portos e Hidrovias do 
Estado do Pará – CPH, a contar do dia 14 de março de 2019.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
Gabinete da Presidência da Companhia de Portos e Hidrovias do Estado do 
Pará – CPH, 14 de março de 2019.
aBraÃo BENaSSUlY NETo
diretor Presidente

Protocolo: 414201
PORTARIA Nº 110/2019-GP, DE 14 DE MARÇO DE 2019.
O DIRETOR PRESIDENTE da Companhia de Portos e Hidrovias do Estado 
do Pará – CPH, usando dos poderes que lhe são conferidos pelo inciso VII 
do art. 19 do Estatuto Social da cPH,
r E S o l V E
i- Exonerar o Sr. iTaaN fErrEira SiMÕES, Matrícula 5945618, como SU-
PERVISOR II lotado no Gabinete da Companhia de Portos e Hidrovias do 
Estado do Pará – CPH, a contar de 14 de março de 2019;
ii- Nomear o Sr. iTaaN fErrEira SiMÕES, Matrícula 5945618, como aS-
SESSOR lotado no Gabinete da Companhia de Portos e Hidrovias do Esta-
do do Pará – CPH, a contar de 14 de março de 2019.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
Gabinete da Presidência da Companhia de Portos e Hidrovias do Estado do 
Pará – CPH, 14 de março de 2019.

aBraÃo BENaSSUlY NETo
diretor Presidente

Protocolo: 414210
PORTARIA Nº 114/2019-GP, DE 14 DE MARÇO DE 2019.

O DIRETOR PRESIDENTE da Companhia de Portos e Hidrovias do Estado 
do Pará – CPH, usando dos poderes que lhe são conferidos pelo inciso VII 
do art. 19 do Estatuto Social da cPH,
r E S o l V E
 Nomear o Sr. fraNciSco SilaS da SilVa SENa como SUPErViSor ii, 
lotado na diretoria de Gestão Portuária da companhia de Portos e Hidro-
vias do Estado do Pará – CPH, a contar de 14 de março de 2019.
 registre-se, publique-se e cumpra-se.
 Gabinete da Presidência da Companhia de Portos e Hidrovias do Estado 
do Pará – CPH, 14 de março de 2019.

aBraÃo BENaSSUlY NETo
diretor Presidente

Protocolo: 414216

.

.

AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO 
E CONTROLE DE SERVIÇOS PÚBLICOS

.

PORTARIA Nº 198/2019 – ARCON-PA, 13 DE MARÇO DE 2019.
O Diretor Geral da Agência de Regulação e Controle de Serviços Públicos 
do Estado do Pará – ARCON-PA, usando das atribuições conferidas pela 
Lei Nº 6.099 de 30 de dezembro de 1997, e alterações introduzidas 
pela Lei nº 6.838 de 20 de Fevereiro de 2006. RESOLVE:I – EXONERAR, 
rafaEl MENdES coSTa, Matricula n° 5921356/2, ocupante do cargo em 
comissão de Secretário II ARCON-PA. II – O efeito desta Portaria entra em 
vigor na data de sua publicação. REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-
SE. EURIPEDES REIS DA CRUZ FILHO-Diretor Geral – ARCON-PA.

Protocolo: 414071
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PORTARIA Nº 199/2019 – ARCON-PA, 13 DE MARÇO DE 2019. 
O Diretor Geral da Agência de Regulação e Controle de Serviços Públicos 
do Estado do Pará – ARCON-PA, usando das atribuições conferidas pela 
Lei Nº 6.099 de 30 de dezembro de 1997, e alterações introduzidas pela 
Lei nº 6.838 de 20 de Fevereiro de 2006; RESOLVE: I – NOMEAR, SIMONE 
loPEZ riEra, para exercer o cargo em comissão de SEcrETario ii nesta 
ARCON-PA. II – O efeito desta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação. rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE. EUriPEdES rEiS 
DA CRUZ FILHO-Diretor Geral – ARCON-PA.

Protocolo: 414068

.

.

ERRATA
.

PORTARIA n° 130/2019, publicada no DOE ° 33.813, do dia 20 de 
fevereiro 2019, sobre o número de protocolo 409559.
onde se lê: considerando os Processos n° 2019/70172 e manifestação do 
NUJUr/arcoN; de acordo com os pareceres.
leia-se: considerando os Processos n° 2019/70172; 2015/436244; 
2015/351548;2016/284165 e 2015/263348 e manifestação do NUJUr/
arcoN; de acordo com o pareceres n° 69/2018 nos citados processos;
Onde se lê: Comissão de Sindicância Apuratória, composta pelos servido-
res Luís Flávio Maia Lima, matrícula n° 5456541/2, Assist. Tecnc. Regul. 
II, Gerson Antônio José Lisboa, matrícula n° 54180861/1, Auxiliar Opera-
cional e Luiz Vadir Trinade de Lima, matrícula n° 2035677/1, Operador de 
fonia, para, sob a presidência do primeiro, apurar situações apresentados 
nos Processos n° 2019/70172;2015/436244; 2015/351548;2016/284165 
e 2015/263348, no prazo de 30 (trinta) dias, prorrogável por igual perí-
odo.
Leia-se: Comissão de Sindicância Administrativa, composta pelos servi-
dores Luís Flávio Maia Lima, matrícula n° 5456541/2, Assist. Tec. Regul. 
II, Gerson Antônio José Lisboa, matrícula n° 54180861/1, Auxiliar Ope-
racional e Valdir da SilVa MalcHEr, matrícula n°57173556/ 1, aUXi-
liar oPEracioNal, para, sob a presidência do primeiro, apura as irre-
gularidades apresentadas nos Processos n° 2019/70172;2015/436244; 
2015/351548;2016/284165 e 2015/263348, no prazo de 30 (trinta) dias, 
prorrogável por igual período.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE. 
EURIPEDES REIS DA CRUZ FILHO-Diretor Geral – ARCON-PA.

 Protocolo: 414405
PORTARIA n° 177/2019, publicada no DOE ° 33.816, do dia 01 de 
março 2019, sobre o número de protocolo 411044.
ONDE SE LÊ: período de gozo de férias 02.04.2019 a 30.04.2018 do ser-
vidor MARCOS ANTÔNIO DA COSTA BROTAS matrícula n° 57231054/4.
LEIA SE: período de gozo de férias 01.04.2019 a 30.04.2019, do servidor 
MarcoS aNTÔNio da coSTa BroTaS matrícula n° 57231054/4.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
EURIPEDES REIS DA CRUZ FILHO-
Diretor Geral – ARCON-PA.                                                                                                                                        

 Protocolo: 414146

.

.

SECRETARIA DE ESTADO 
DE DESENVOLVIMENTO 
AGROPECUÁRIO E DA PESCA

.

.

.

TERMO ADITIVO A CONTRATO
.

Primeiro Termo Aditivo ao Contrato N° 046/2018 - SEDAP
Objeto: Prorrogar o seu prazo de vigência a contar de 09/03/2019 até 
08/03/2020 e redução de valor de R$60.000,00 para R$42.000,00 a fim 
de atender decreto Estadual nº 1 de 02/01/2019.
data de assinatura: 08/03/2019.
contratado: iMPrENSa oficial do ESTado
Endereço: Travessa do Chaco nº 2271, Bairro: Pedreira, Belém/Pa.
cEP: 66.093.542
ordenador: HUGo YUTaKa SUENaGa

Protocolo: 414079

.

.

DIÁRIA
.

PORTARIA Nº 060/2019 
fUNdaMENTo lEGal: lei n° 5.810/94, art. 145.
OBJETIVO: Dar apoio ao Coordenador para resolver as demandas da Re-
gional de castanhal.dESTiNo: Belém/Pa PErÍodo: 18 a 21/03/2019Nº 
DE DIÁRIAS: 3 e ½ (uma e meia)BENEFICIÁRIO: Andrea Cristina Egito 
dos Anjos (Assistente Administrativo)MATRÍCULA: 54191230 ORIGEM: 
castanhal/PaordENdor: Timara Miranda
PORTARIA Nº 061/2019 
fUNdaMENTo lEGal: lei n° 5.810/94, art. 145.
OBJETIVO: Fazer parte da Comitiva do Governo do Estado no Planeja-
mento Região do Baixo Amazonas.DESTINO: Santarém/PA PERÍODO: 19 
a 22/03/2019Nº DE DIÁRIAS: 3 e ½ (três e meia) BENEFICIÁRIO: Gerfe-
son Almeida da Silva (Diretor) MATRÍCULA: 5946663ORIGEM: Belém/PA 
ordENdor: Timara Miranda
PORTARIA Nº 062/2019 
fUNdaMENTo lEGal: lei n° 5.810/94, art. 145.
OBJETIVO: Fazer parte da Comitiva do Governo do Estado no Planejamen-

to Região do Baixo Amazonas.DESTINO: Santarém/PA PERÍODO: 19 a 
22/03/2019Nº DE DIÁRIAS: 3 e ½ (três e meia)BENEFICIÁRIO: Helvecio 
Patricio Magalhães Neto ( Coordenador) MATRÍCULA: 5945957ORIGEM: 
Belém/Pa ordENdor: Timara Miranda
PORTARIA Nº 067 /2019 
fUNdaMENTo lEGal: lei n° 5.810/94, art. 145.
OBJETIVO: Fazer parte da Comitiva do Governo do Estado no Planeja-
mento Região do Baixo Amazonas.DESTINO: Santarém/PA PERÍODO: 19 
a 23/03/2019Nº DE DIÁRIAS: 4 e ½ (quatro e meia) BENEFICIÁRIO: 
Hugo Yutaka Suenaga (Secretário de Desenvolvimento Agropecuário e 
da Pesca) MATRÍCULA: 5945634 ORIGEM: Belém/PAORDENDOR: Timara 
Miranda
PORTARIA Nº 066/2019 
fUNdaMENTo lEGal: lei n° 5.810/94, art. 145.
OBJETIVO: Fazer parte da Comitiva do Governo do Estado no Planejamen-
to Região do Baixo Amazonas.DESTINO: Santarém/PA PERÍODO: 19 a 
23/03/2019Nº DE DIÁRIAS: 4 e ½ (quatro e meia)BENEFICIÁRIO: Bren-
da Geize Caldas do Carmo (Diretora)MATRÍCULA: 2420 ORIGEM: Belém/
PaordENdor: Timara Miranda

Protocolo: 414478

.

.

FÉRIAS
.

PORTARIA Nº 055 DE 08 DE MARÇO DE 2019
a dirETora adMiNiSTraTiVa E fiNaNcEira, no uso de suas atribuições 
que lhe são conferidas,
rESolVE:
CONCEDER férias regulamentares no mês de ABRIL aos servidores da 
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Agropecuário e da Pesca, con-
forme mapa abaixo:

MaTricUla NoME PEriodo aQUiSiTiVo PEriodo 
dE GoZo 

12610/1 dEUSiMar MiraNda rodriGUES 21/02/18 a 20/02/19 08/04/19 a 07/05/19
21032/1 JUrEMa liMa VUlcÃo 01/02/18 a 31/01/19 08/04/19 a 07/05/19
24520/1 NaZarÉ dE faTiMa MarQUES QUEiroZ 15/06/17 a 14/06/18 01/04/19 a 30/04/19
20842/1 roSaNa BarBoSa da SilVa 02/01/17 a 01/01/18 09/04/19 a 08/05/19

6045553/1 SHirlEY criSTiNa da coSTa rEiS 16/10/17 a 15/10/18 01/04/19 a 30/04/19
15733/1 dircE lÉa coSTa fErrEira 03/03/18 a 02/03/19 01/04/19 a 30/04/19
21415/1 JoaQUiM da SilVa BaTiSTa 01/03/18 a 28/02/19 01/04/19 a 30/04/19
17620/1 SaNdra Maria PaNToJa dE MiraNda 01/04/18 a 31/03/19 01/04/19 a 30/04/19
21490/1 Naia JoaNa darc TaVarES draGo 14/03/18 a 13/03/19 18/03/19 a 16/04/19
23060/1 oSMar fErrEira dE SoUZa 01/03/18 a 28/02/19 01/04/19 a 30/04/19
22845/1 PEdro lUciaNo dE SoUZa 01/04/18 a 31/03/19 01/04/19 a 30/04/19
21466/1 JoSÉ carloS ValE NEVES 01/03/18 a 28/02/19 01/04/19 a 30/04/19

rEGiSTrE-SE PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
TiMara dE SoUZa MiraNda
Diretora Administrativa e Financeira

Protocolo: 414456

.

.

INSTITUTO DE TERRAS DO PARÁ

.

.

.

SUPRIMENTO DE FUNDO
.

PORTARIA N° 162/2019-Processo nº 2019/110220, datado 
de13/03/2019
Prazo de Aplicação:11(onze) dias,a contar da data da emissão da ordem 
bancária 
Prazo de Prestação de Contas: 05 (cinco) dias após a aplicação
Servidor:
5719..3374-1 - Fábio Conceição Neves Gomes
Natureza da Despesa / Valor:
339033 - Passagem e Despesa com Locomoção - R$ 300,00 (trezentos 
reais)
Municípios: itaituba e Santarém/Pa
ordenador:Bruno Yhoheiji Kono ramos- Presidente

Protocolo: 414063

.

.

DIÁRIA
.

PORTARIA Nº0164/2019
O Presidente do INSTITUTO DE TERRAS DO PARÁ – ITERPA, no uso dasa-
tribuições que lhe são conferidas no art. 5º, alínea “b” da lei Estadual nº 
4.584, de 08 de outubro de 1975, e;
coNSidEraNdo o Processo nº 2019/107597, datado de 12/03/2019.
r E S o l V E:
CONCEDER, diárias aos servidores abaixo mencionados, para atender a 
determinação do Governador, referente as ações itinerantes com transfe-
rência da sede do Governo para várias regiões,
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MaTricUla NoME cPf carGo PErÍodo diáriaS
Valor

ToTal r$

3167798-1 Oneide Lídia Barata de Oliveira 121.491.012-20 Oficial 
Administrativo

15.03.2019
a

25.03.2019 10,5 1.417,50

3167305-1 Huguaraci araujo dias 036.287.522.72 Téc.agrimensor

15.03.2019
a

25.03.2019 10,5 1.417,50

Publique-se.
Bruno Yoheiji Kono ramos
Presidente
Gabinete da Presidência do Instituto de Terras do Pará – ITERPA, em 14 
de março de 2019.

Protocolo: 414539

.

.

AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA 
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

.

.

ERRATA
.

ERRATA da portaria de diárias N° 0221/2019, publicada no Diário 

Oficial 33773 do dia 08/02/2019.

Onde se lê: “Servidor: 541888341/SUELY PIRES NECY (ASSISTENTE AD-

MINISTRATIVO)

Leia-se: “Servidor: 541888341/SAMUEL SOUSA DOS SANTOS (ASSIS-

TENTE ADMINISTRATIVO)”

Protocolo: 414269

Na PORTARIA Nº 371/2019 de 27 de fevereiro de 2019, publicada 

no DOE nº 33.816 de 01 de março de 2019, referente a Licença 

Prêmio do servidor PABLO BANDEIRA.

Onde se lê: 01/03/2019 a 30/01/2019

Leia-se: 01/03/2019 a 30/03/2019

Protocolo: 414252

Na PORTARIA Nº 375/2019 de 27 de fevereiro de 2019, publicada 

no DOE nº 33.816 de 01 de março de 2019, referente a Licença 

Prêmio do servidor MARCIO MERENCIO PANZA DE SIQUEIRA.

Onde se lê: 01/03/2019 a 30/01/2019

Leia-se: 01/03/2019 a 30/03/2019

Protocolo: 414253

ERRATA da portaria de diárias N° 0573/2019, publicada no Diário 

Oficial 33824 do dia 14/03/2019.

Onde se lê: “Servidor: MARIA DAS NEVES RODRIGUES NEYRA (ENGE-

NHEIRO AGRÔNOMO)”

Leia-se: “Servidor: MARIA DAS NEVES RODRIGUES NEYRA (MEDICO VE-

TERINARIO)”

Protocolo: 414083

.

.

DIÁRIA
.

Portaria: 0597/2019 Objetivo: Realizar oitivas. Fundamento Legal: Lei 

5.810/94, art. 145/149. origem: BElÉM/Pa destino: aBaETETUBa/Pa 

Servidor: 51137411/MoNica cEMiraMES PErEira do NaSciMENTo 

PRESTES (ASSISTENTE ADMINISTRATIVO) / 1,5 DIÁRIAS / 07/03/2019 

a 08/03/2019

ordenador: SalVio carloS frEirE da SilVa

Protocolo: 414359

Portaria: 0599/2019 Objetivo: Orientar, treinar e supervisionar os servi-

dores nas ações de fiscalização de revendas agropecuárias, bem como a 

utilização do SIPEAGRO e do SIAPEC 3. Fundamento Legal: Lei 5.810/94, 

art. 145/149. origem: BElÉM/Pa destino: BENEVidES, SaNTa BárBa-

ra do Pará, SaNTa iZaBEl do Pará, SaNTo aNTÔNio do TaUá/Pa 

Servidor: 541857751/ADRIANO MarcoS dE carValHo Vilar (fiScal 
ESTADUAL AGROPECUÁRIO) / 2,5 DIÁRIAS / 19/03/2019 A 21/03/2019
ordenador: SalVio carloS frEirE da SilVa

Protocolo: 414383
Portaria: 0577/2019 Objetivo: Dar apoio aos trabalhos a serem de-
senvolvidos durante o Treinamento do Grupo Especial de Atendimento 
a Emergências Sanitárias-GEaSE. fundamento legal: lei 5.810/94, art. 

145/149. origem: BElÉM/Pa destino: MARABÁ/PA Servidor: 541872621/

FLAVIO ROBERTO CORREA MAIA (ASSISTENTE ADMINISTRATIVO) / 8,5 

diáriaS / 08/03/2019 a 16/03/2019

ordenador: SalVio carloS frEirE da SilVa

Protocolo: 414105
Portaria: 0605/2019 Objetivo: Realizar vigilância epidemiológica ativa e 

atualização cadastral em 04 propriedades rurais com bovinos considerada 

de risco. fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: iGara-

PÉ-AÇU/PA Destino: MAGALHÃES BARATA/PA Servidor: 541868972/WIL-

SoN roGErio RODRIGUES DOS SANTOS (MÉDICO VETERINÁRIO) / 0,5 
diáriaS / 19/03/2019 a 19/03/2019
ordenador: SalVio carloS frEirE da SilVa

Protocolo: 414469
Portaria: 0594/2019 Objetivo: Realizar oitivas. Fundamento Legal: Lei 
5.810/94, art. 145/149. origem: BElÉM/Pa destino: aBaETETUBa/Pa 
Servidor: 54192679/SUELY PIRES NECY (ASSISTENTE ADMINISTRATIVO) 
/ 1,5 diáriaS / 07/03/2019 a 08/03/2019
ordenador: SalVio carloS frEirE da SilVa

Protocolo: 414310
Portaria: 0608/2019 Objetivo: Participar do curso de atendimento a do-
enças vesiculares com ênfase em Febre Aftosa, conforme Plano de ação 
do PNEfa. fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: al-
TAMIRA/PA Destino: MARABÁ/PA Servidor: 572009201/GIOVANI LUIDY 
GIRARDELI (MÉDICO VETERINÁRIO) / 10,5 DIÁRIAS / 07/03/2019 A 
17/03/2019
ordenador: SalVio carloS frEirE da SilVa

Protocolo: 414522
Portaria: 0604/2019 Objetivo: Realizar levantamento de detecção da 
mosca-da-carambola. fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. 
origem: ViTÓria do XiNGU/Pa destino: SENador JoSÉ PorfÍrio/Pa 
Servidor: 58881582/CASSIO POLLA (FISCAL ESTADUAL AGROPECUÁRIO) 
/ 1,5 diáriaS / 27/03/2019 a 28/03/2019
ordenador: SalVio carloS frEirE da SilVa

Protocolo: 414430
Portaria: 0585/2019 Objetivo: Realizar sacrifícios de animais positivos 
para aiE. fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: al-
TAMIRA/PA Destino: BRASIL NOVO/PA Servidor: 572009201/GIOVANI 
LUIDY GIRARDELI (MÉDICO VETERINÁRIO) / 1,5 DIÁRIAS / 25/03/2019 
a 26/03/2019
ordenador: SalVio carloS frEirE da SilVa

Protocolo: 414212
Portaria: 0587/2019 Objetivo: Realizar atividades de fiscalização agro-
pecuária no Posto de Fiscalização. Fundamento Legal: Lei 5.810/94, Art. 
145/149. Origem: IRITUIA/PA Destino: GURUPÁ/PA Servidor: 541801841 
/LUIS MARCIO AZEVEDO LOPES (AGENTE DE DEFESA AGROPECUÁRIA) / 
8,5 diáriaS / 08/03/2019 a 16/03/2019
ordenador: SalVio carloS frEirE da SilVa

Protocolo: 414239
Portaria: 0579/2019 Objetivo: Conduzir o Diretor Técnico, que irá reali-
zar reunião técnica. Fundamento Legal: Lei 5.810/94, Art. 145/149. Ori-
gem: BELÉM/PA Destino: CAPITÃO POÇO/PA Servidor: 59058901 /JOSUÉ 
DOS SANTOS CARVALHO (MOTORISTA) / 3,5 DIÁRIAS / 13/03/2019 A 
16/03/2019
ordenador: SalVio carloS frEirE da SilVa

Protocolo: 414134
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Portaria: 0595/2019 Objetivo: Participar de treinamento de captura de 

morcegos. fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: Pi-

ÇARRA/PA Destino: CAPANEMA, QUATIPURU/PA Servidor: 541877581/

VALMIR SIQUEIRA DA SILVA (AGENTE DE DEFESA AGROPECUÁRIA) / 6,5 

diáriaS / 24/02/2019 a 02/03/2019

ordenador: SalVio carloS frEirE da SilVa

Protocolo: 414312

Portaria: 0576/2019 Objetivo: Realizar captura de Morcegos Hemató-

fagos, sendo meia diária por dia. fundamento legal: lei 5.810/94, art. 

145/149. origem: iNHaNGaPi/Pa destino: SÃo doMiNGoS do caPiM/

PA Servidor: 541858611/JOHN CHARLES FERREIRA CORDEIRO (AGENTE 

DE DEFESA AGROPECUÁRIA) / 1,0 DIÁRIAS / 11/03/2019 A 12/03/2019

ordenador: SalVio carloS frEirE da SilVa

Protocolo: 414094

Portaria: 0598/2019 Objetivo: Participar de treinamento de captura de 

morcegos. fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: ca-

PANEMA/PA Destino: QUATIPURU/PA Servidor: 541967451/CLEOMENES 

DEMERVAL PIMENTEL COSTA (AGENTE DE DEFESA AGROPECUÁRIA) / 2,5 

diáriaS / 25/02/2019 a 27/02/2019

ordenador: SalVio carloS frEirE da SilVa

Protocolo: 414369

Portaria: 0603/2018 Objetivo: Realizar levantamento de detecção da 

mosca da carambola. fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. 

origem: oriXiMiNa/Pa destino: cUrUá, faro, JUrUTi, oBidoS, TEr-

RA SANTA/PA Servidor: 572209292/CELSO ANDERSON BATISTA PEREIRA 

(AGENTE DE DEFESA AGROPECUARIA) / 6,5 DIÁRIAS / 11/03/2019 A 

17/03/2019

ordenador: SalVio carloS frEirE da SilVa

Protocolo: 414421

Portaria: 0601/2019 Objetivo: Participar do curso de atendimento a do-

enças vesiculares com ênfase em Febre Aftosa, conforme Plano de ação 

do PNEfa. fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: rio 

MARIA/PA Destino: MARABÁ/PA Servidor: 571759621/EUFRASIO JACOME 

DE MOURA FILHO (GERENTE) / 8,5 DIÁRIA / 08/03/2019 A 16/03/2019

ordenador: SalVio carloS frEirE da SilVa

Protocolo: 414403

Portaria: 0582/2019 Objetivo: Realizar buscas de inadimplentes de pro-

dutores rurais. fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: 

ÁGUA AZUL DO NORTE/PA Destino: CANAÃ DOS CARAJÁS/PA Servidor: 

572234841 / JailSoN PalMEira da SilVa (aGENTE dE dEfESa aGro-

PECUÁRIA) / 3,5 DIÁRIAS / 19/03/2019 A 22/03/2019

ordenador: SalVio carloS frEirE da SilVa

Protocolo: 414158

Portaria: 607/2019 Objetivo: Realizar vigilância epidemiológica ativa e 

atualização cadastral em 04 propriedades rurais com bovinos e suínos 

considerada de risco. fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. 

Origem: IGARAPÉ-AÇU/PA Destino: MAGALHÃES BARATA/PA Servidor: 

571734631/SIDNEY RODRIGUES LOBO (TÉCNICO AGRÍCOLA) / 0,5 DIÁ-

riaS / 19/03/2019 a 19/03/2019

ordenador: SalVio carloS frEirE da SilVa

Protocolo: 414480

Portaria: 0580/2019 Objetivo: Participar do curso de atendimento a do-

enças vesiculares com ênfase em Febre Aftosa, conforme Plano de ação 

do PNEfa. fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: MoJU/

PA Destino: MARABÁ/PA Servidor: 572237111/PAULO FERNANDO PIRES 

BaSToS JUNior (MÉdico VETERINÁRIO) / 8,5 DIÁRIAS / 08/03/2019 A 
16/03/2019
ordenador: SalVio carloS frEirE da SilVa

Protocolo: 414138
Portaria: 0581/2019 Objetivo: Participar do curso de atendimento a do-
enças vesiculares com ênfase em Febre Aftosa, conforme Plano de ação do 
PNEfa. fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: XiNGUa-

RA/PA Destino: MARABÁ/PA Servidor: 058830753/ ELIZABETH PATRICIA 

loPES rENdEiro (MÉDICO VETERINÁRIO) / 8,5 DIÁRIAS / 08/03/2019 

a 16/03/2019

ordenador: SalVio carloS frEirE da SilVa

Protocolo: 414145
Portaria: 0600/2019 Objetivo: Realizar fiscalização evento “Leilão Dan-

tas leilões”. fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: 

ÁGUA AZUL DO NORTE/PA Destino: XINGUARA/PA Servidor: 010201/

DEYDISTON GOMES BASTOS (AGENTE DE DEFESA AGROPECUÁRIA) / 1,5 

diáriaS / 08/03/2019 a 09/03/2019

ordenador: SalVio carloS frEirE da SilVa

Protocolo: 414396
Portaria: 0588/2019 Objetivo: Realizar visita técnica a supervisão nos 

municípios. fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: 

XINGUARA/PA Destino: CANAÃ DOS CARAJÁS, SAPUCAIA/PA Servidor: 

6006480/DEUSDEDITE SEPTIMIO RAMOS NETO (GERENTE) / 2,5 DIÁ-

riaS / 11/03/2019 a 13/03/2019

ordenador: SalVio carloS frEirE da SilVa

Protocolo: 414250
Portaria: 0590/2019 Objetivo: Realizar fiscalização evento “Leilão Dan-

tas leilões”. fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: 

ÁGUA AZUL DO NORTE/PA Destino: XINGUARA/PA Servidor: 010201/

DEYDISTON GOMES BASTOS (AGENTE DE DEFESA AGROPECUÁRIA) / 1,5 

diáriaS / 15/03/2019 a 16/03/2019

ordenador: SalVio carloS frEirE da SilVa

Protocolo: 414274
Portaria: 0584/2019 Objetivo: Realizar treinamento de fiscalização agro-

pecuária para barreirista da adEPará. fundamento legal: lei 5.810/94, 

Art. 145/149. Origem: BELÉM/PA Destino: ALMEIRIM/PA Servidor: 

571897831 /GaBriEla coSTa dE SoUSa cUNHa (ENGENHEiro aGrÔ-

NOMO) / 6,5 DIÁRIAS / 10/03/2019 A 16/03/2019

ordenador: SalVio carloS frEirE da SilVa

Protocolo: 414199
Portaria: 0602/2019 Objetivo: Realizar levantamento de detecção da 

mosca da carambola. fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. 

Origem: BREVES/PA Destino: ANAJÁS/PA Servidor: 594300091/RAI-

MUNDO FREIRE PEREIRA JÚNIOR (AUXILIAR DE CAMPO) / 2,5 DIÁRIA / 

16/03/2019 a 18/03/2019

ordenador: SalVio carloS frEirE da SilVa

Protocolo: 414415
Portaria: 0589/2019 Objetivo: Realizar inspeção em lavouras de sojas. 

fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: SaNTarÉM/Pa 

Destino: BELTERRA/PA Servidor: 80113891 /FERNANDO BENTES CORREA 

(AGENTE DE DEFESA AGROPECUÁRIA) / 2,5 DIÁRIAS / 18/03/2019 A 

22/03/2019

ordenador: SalVio carloS frEirE da SilVa

Protocolo: 414257
Portaria: 0578/2019 Objetivo: Receber e vacinar animais bovinos oriun-

dos do Estado de Santa Catarina (Livre sem vacinação para Febre Aftosa). 

fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: caPiTÃo PoÇo/

PA Destino: SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PA Servidor: 058695603/AURICELIA 

DO SOCORRO SOUZA ARAUJO (MÉDICO VETERINÁRIO) / 0,5 DIÁRIAS / 

04/03/2019 a 04/03/2019

ordenador: SalVio carloS frEirE da SilVa

Protocolo: 414129

Portaria: 0593/2019 Objetivo: Participar da equipe que compõe o Grupo 

Especial de atendimento a Emergências Sanitárias do Estado do Pará - GE-

aSE. fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: BrEVES/Pa 

Destino: MARABÁ/PA Servidor: 541894572 /JAMIR JUNIOR PARAGUASSÚ 

MACEDO (GERENTE) / 10,5 DIÁRIAS / 07/03/2019 A 17/03/2019

ordenador: SalVio carloS frEirE da SilVa
Protocolo: 414306

Portaria: 0591/2019 Objetivo: Realizar palestra referente ao SIA-
PEc 3 durante o treinamento do Grupo GEaSE. fundamento legal: lei 
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5.810/94, art. 145/149. origem: BElÉM/Pa destino: MaraBá/Pa Ser-

vidor: 571740441/JOSE ROBERTO COSTA (GERENTE) / 8,5 DIÁRIAS / 

08/03/2019 a 16/03/2019

ordenador: SalVio carloS frEirE da SilVa

Protocolo: 414280

Portaria: 0592/2019 Objetivo: Realizar fiscalização do “Leilão de Sa-

pucaia”. fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: XiN-

GUARA/PA Destino: SAPUCAIA/PA Servidor: 572233671/DEYVESON GO-

MES DE BASTOS (AGENTE DE DEFESA AGROPECUÁRIA) / 3,5 DIÁRIAS / 

09/03/2019 a 12/03/2019

ordenador: SalVio carloS frEirE da SilVa

Protocolo: 414289

Portaria: 0583/2019 Objetivo: Realizar levantamento de detecção da 

mosca-da-carambola. fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. 

origem: rEdENÇÃo/Pa destino: SaNTa Maria daS BarrEiraS/Pa Ser-

vidor: 555861161/ WALTER WILSON ALEIXO VITORINO (TÉCNICO AGRÍ-

COLA) / 0,5 DIÁRIAS / 21/03/2019 A 21/03/2019

ordenador: SalVio carloS frEirE da SilVa

Protocolo: 414190

Portaria: 0586/2019 Objetivo: Orientar, treinar e supervisionar os servi-

dores nas ações de fiscalização de revendas agropecuárias. Fundamento 

legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: BElÉM/Pa destino: BENEVi-

dES, SaNTa BárBara do Pará, SaNTa iZaBEl do Pará, SaNTo aNTÔ-

NIO DO TAUÁ/PA Servidor: 571736462/RICARDO ALEX CONCEIÇAO DA 

GAMA (AUXILIAR DE CAMPO) / 2,5 DIÁRIAS / 19/03/2019 A 21/03/2019

ordenador: SalVio carloS frEirE da SilVa

Protocolo: 414232

Portaria: 0596/2019 Objetivo: Realizar supervisão de qualidade nos 

levantamentos de detecção. Fundamento Legal: Lei 5.810/94, Art. 

145/149. origem: aBaETETUBa/Pa destino: acará, BarcarENa, BUJa-

RU, CONCÓRDIA DO PARÁ, MOJU, TAILÂNDIA/PA Servidor: 541937641/

DANIEL ALVES SILVA (AUXILIAR DE CAMPO) / 5,5 DIÁRIAS / 18/03/2019 

a 23/03/2019

ordenador: SalVio carloS frEirE da SilVa
Protocolo: 414353

.

.

EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E 
EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

PORTARIA
.

PORTARIA Nº0230/2019 – 13.03.2019  

a Presidente da EMaTEr-Pa, no uso de suas atribuições que lhe são con-

feridas, r E S o l V E: r E M a N E J a r, a contar 13/03/2019, o Ex-

tensionista rural i - PaUlo aUGUSTo loBaTo da SilVa - Matrícula nº 

5533953/2, da diretoria Técnica/diTEc, para exercer suas funções na 

Assessoria de Desenvolvimento Organizacional/ASDO.

clEidE Maria aMoriM dE oliVEIRA MARTINS – PRESIDENTE

Protocolo: 414344

PORTARIA Nº0232/2019 – 13.03.2019 

a Presidente da EMaTEr-Pa, no uso de suas atribuições que lhe são con-

feridas,

r E S o l V E: c o l o c a r, a contar de 01.01.2019 a 31.12.2019, o 

Extensionista Rural II – ADÉCIMO GOMES DOS SANTOS - Matrícula nº 

5035686/1, à disposição da Assembleia Legislativa do Estado do Pará/

alEPa, com Ônus para a EMaTEr-Pará.

clEidE Maria aMORIM DE OLIVEIRA MARTINS – PRESIDENTE

Protocolo: 414363

LICENÇA PRÊMIO
.

EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DO ESTADO DO PARÁ, 

ROSA HELENA CAMPOS DE MELO - Coordenadora

PORTARIA DE LICENÇA PRÊMIO Nº0015/2019–28.01.2019.

c o N c E d E r, a Extensionista rural ii, MaNoEl da coSTa ViEira - Ma-

trícula nº 3175111/1, 30 (Trinta) dias de Licença Prêmio (1º) mês relativo 

ao qüinqüênio: 01.08.2013 à 31.07.2018, que será gozado no período de 

11.03.2019 à 09.04.2019.

EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DO ESTADO DO PARÁ, 

ROSA HELENA CAMPOS DE MELO - Coordenadora

PORTARIA DE LICENÇA PRÊMIO Nº0016/2019–28.01.2019.

c o N c E d E r, a Extensionista rural ii, raiMUNdo faro BiTENcoUrT 

- Matrícula nº 3178722/1, 60 (Sessenta) dias de Licença Prêmio (1º e 2º) 

mês relativo ao qüinqüênio: 28.05.2008 à 27.05.2013, que será gozado 

no período de 01.03.2019 à 29.04.2019.

EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DO ESTADO DO PARÁ, 

ROSA HELENA CAMPOS DE MELO - Coordenadora

PORTARIA DE LICENÇA PRÊMIO Nº0017/2019–28.01.2019.

c o N c E d E r, a Extensionista rural ii, PaUlo SYdNEi dE oliVEira 

VIEIRA - Matrícula nº 5846129/2, 30 (Trinta) dias de Licença Prêmio (1º) 

mês relativo ao qüinqüênio: 06.03.2011 à 05.03.2016, que será gozado 

no período de 12.03.2019 à 10.04.2019.

EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DO ESTADO DO PARÁ, 

ROSA HELENA CAMPOS DE MELO - Coordenadora

PORTARIA DE LICENÇA PRÊMIO Nº0018/2019–28.01.2019.

c o N c E d E r, a Extensionista Social ii, Maria da GlÓria SilVa - Ma-

trícula nº 3178765/1, 30 (Trinta) dias de Licença Prêmio (2º) mês relativo 

ao qüinqüênio: 25.11.2011 à 24.11.2016, que será gozado no período de 

11.03.2019 à 09.04.2019.

EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DO ESTADO DO PARÁ, 

ROSA HELENA CAMPOS DE MELO - Coordenadora

PORTARIA DE LICENÇA PRÊMIO Nº0020/2019–28.01.2019.

c o N c E d E r, ao agente operacional, MaNoEl PErEira doS SaNToS 

- Matrícula nº 5067251/1, 30 (Trinta) dias de Licença Prêmio (1º) mês 

relativo ao qüinqüênio: 09.08.2013 à 08.08.2018, que será gozado no 

período de 01.03.2019 à 30.03.2019.

EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DO ESTADO DO PARÁ, 

ROSA HELENA CAMPOS DE MELO - Coordenadora

PORTARIA DE LICENÇA PRÊMIO Nº0021/2019–28.01.2019.

c o N c E d E r, a Extensionista rural i, alEXaNdrE alBErTo GoNÇal-

VES GALVÃO - Matrícula nº 3178595/1, 30 (Trinta) dias de Licença Prêmio 

(1º) mês relativo ao qüinqüênio: 01.01.2007 à 31.07.2015, que será go-

zado no período de 13.03.2019 à 11.04.2019.

EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DO ESTADO DO PARÁ, 

ALESSANDRA DE CASSIA SILVA DA SILVA - Coordenadora

PORTARIA DE LICENÇA PRÊMIO Nº0040/2019–14.03.2019.

C O N C E D E R, ao Extensionista Rural II – RAIMUNDO CASSIANO FI-

GUEIREDO- Matrícula nº 3176363/1 30 (trinta) dias de Licença Prêmio 3º 

mês relativo ao qüinqüênio: 02/08/2012 à 01/08/2017, que será gozado 

no período de 01.03.2019 à 30.03.2019.

Protocolo: 414317



 diário oficial Nº 33825  37 Sexta-feira, 15 de MARÇO de 2019

TORNAR SEM EFEITO
.

Tornar sem efeito a PORTARIA Nº 0550/2018 – 26.12.2019, publi-

cada no DOE 33.769 de 28/12/2018, que trazia o seguinte texto:

“o Presidente da EMaTEr-Pa, no uso de suas atribuições que lhe são con-

feridas, RESOLVE: C O L O C A R, a contar de 01.01.2019 à 31.12.2019, 

o Extensionista Rural II – ADÉCIMO GOMES DOS SANTOS - Matricula nº 

5035686/1 à disposição da Assembleia Legislativa do Estado do Pará/

ALEPA, Sem Ônus para a EMATER-Pará.DANIEL NUNES LOPES – PRESI-

dENTE”
Protocolo: 414381

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO 
DO PARÁ S/A

.

.

.

PORTARIA
.

Portaria n.º 020/2019
PORTARIA DE DESIGNAÇÃO DE SERVIDORES
O Diretor Presidente da Centrais de Abastecimento do Pará S.A. – CEASA/
Pa, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo Estatuto - art. 12º, 
§ 2º desta Empresa;
Considerando necessidades institucionais no âmbito desta CEASA/PA 
quanto à alimentação e/ou gerenciamento do Sistema e-Jurisdicionados 
do TcE;
considerando todos os ditames legais que tratam do tema Prestação de 
contas de Gestão dos recursos Públicos Estaduais anual, dentre outros, 
as resoluções TcE nºs. 18.974/2017, 18.975/2017 e 18.968/2017;
considerando, em especial, a resolução TcE Nº 18.974/2017, que es-
tabelece procedimentos para operacionalização do Sistema e-Jurisdicio-
nados, inclusive quanto ao cadastramento de Usuários/Administradores 
e disponibilização de senhas às Unidades Jurisdicionadas, bem como em 
seus artigos 5º, 10º e 11º, a necessidade de ato formal de designação, 
delegando responsabilidades a Servidores para que os mesmos possam 
exercer atribuições no referido Sistema.
rESolVE:
Designar os servidores a seguir relacionados para exercer atribuições no 
Sistema e-Jurisdicionados do TcE:

NoME cPf EMail carGo VÍNcUlo PErfil

Francisco Alves 
de aguiar 080.739.613-34 fchapadinha@gmail.com diretor 

Presidente celetista administrador

Valdo Luiz dos 
Santos Gaspar 089.109.792-91 egaspar@hotmail.com

diretor 
Administrativo 
e financeiro

celetista administrador

Paulo andré 
Valente Pinto 004.044.672-70 pa-valente@hotmail.com agente 

Administrativo Efetivo administrador

aline dos Santos 
Silva 690.117.612-00 alinessilva@ibest.com.br

coordenadora 
financeira e 

contábil
celetista administrador

roberto augusto 
Parente Pontes 745.976.392-68 roberto.pontes@ceasa.pa.gov.br agente 

Administrativo Efetivo comum

Vinicius Satoshi 
lindoso Takamoto 929.637.842-04 satoshi_ec@hotmail.com chefe da 

Divisão celetista administrador

Mariana lopes 
passarinho 011.855.522-78 Mariana_passarinho@hotmail.com assessor 

Jurídico celetista administrador

liliane de Jesus 
corrêa 591.844.002-00 lilianecorrea2009@hotmail.com chefe de 

Gabinete celetista comum

Luiz Galeno 
araújo Brasil 442.568.842-20 galenobrasil@gmail.com assessor 

Jurídico celetista comum

Marcelo Teixeira 
Pinto 377.326.332-53 marceloteixeirapinto@gmail.com coordenador 

Administrativo celetista comum

Valmor arede 
Cordova 186.377.362-20 valmorcordova@hotmail.com

agente de 
controle 
interno

celetista comum

fica delegada a função de alimentar/gerir as informações do Sistema e-
Jurisdicionados do TCE aos Servidores eventualmente designados, confor-
me atividades que serão coordenadas pelo Gestor Máximo e ou Servidores 
delegados, se for o caso, pelo Servidor com perfil Administrador, coorde-
nador geral das atividades a serem realizadas e controle de sua evolução/
registro/encaminhamento do processo de Prestação de contas anual de 
Gestão ao TcE.
Os referidos servidores poderão solicitar o devido apoio e/ou orientar aos 
demais Servidores/Unidades organizacionais do quadro institucional, vi-
sando atendimento das demandas constantes no Sistema e-Jurisdiciona-
dos, conforme atribuições do Cargo/Função/Unidade Organizacional fren-
te às necessidades de informação, independentemente de acesso/perfil 
comum, envidando todos os esforços para o tempestivo atendimento, 
sempre mantendo o Gestor Máximo informado sobre o transcorres/evolu-
ção do tema e nível de cadastramento, até o seu envio definitivo.
Todos devem exercer suas atribuições com observância dos valores insti-
tucionais e atribuições/competências estabelecidas, observando-se, tem-
pestivamente, aos preceitos legais e constitucionais, em especial aos pro-
cedimentos estabelecidos nas resoluções TcE já mencionadas e demais 
exigências normativas aplicáveis.
As atividades serão desenvolvidas de forma articulada pelas Unidades 
Organizacionais competentes da CEASA/PA, em especial as responsáveis 
pelas áreas financeira, jurídica, contratos, convênios e/ou termos de co-
laboração/fomento, termo de parceria, contrato de gestão, patrimonial, 
controle interno Setorial, dentre outras, para o devido auxílio operacio-
nal, técnico, assessoramento superior, celeridade e integridade do proces-
so de Prestação de contas de Gestão anual desta cEaSa/Pa.
Esta Portaria torna sem efeito a PorTaria Nº 006/2018 de 17/01/2018, 
publicada no doE nº 33.540 de 18/01/2018.
registre-se, Publique-se e cumpra-se, em 14 de Março de 2019.
fraNciSco alVES dE aGUiar
diretor Presidente dacEaSa/Pa
 

Protocolo: 414382

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO 
AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE

.

PORTARIA Nº 196/2019-GAB/SEMAS 
a SEcrETária adJUNTa dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa E TEcNoloGiaS, 
no uso de suas atribuições, considerando a PorTaria Nº 00044/2019-
GAB/SEMAS de 21 de janeiro de 2019, publicada no Diário Oficial nº 
33787, de 23 de janeiro de 2019;
coNSidEraNdo o decreto nº s/n de 09 de janeiro de 2019, publicado no 
Diário Oficial nº 33.776 de 09 de janeiro de 2019.
considerando o documento nº 201881/2019
rESolVE: 
I – REMOVER, a contar de 08/02/2019, o servidor MARCOS FELIPE MACE-
do cardoSo, matrícula n° 57175881/1, ocupante do cargo de assistente 
de infraestrutura, lotado na diretoria de licenciamento ambiental - dla, 
para a Diretoria de Gestão Administrativa e Financeira - DGAF/GESER.
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II – DETERMINAR à Diretoria de Gestão Administrativa e Tecnologia – 
DGAF que, através do setor competente, tome devidas providências ao 
fiel cumprimento do presente Ato.
Belém, 22 de fevereiro de 2019.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
aNa aNdrEa BriTo MaUES
Secretaria Adjunta de Gestão Administrativa e Tecnologias

Protocolo: 414370

PORTARIA Nº 0284/2019-GAB/SEMAS
o SEcrETário dE ESTado dE MEio aMBiENTE E SUSTENTaBilidadE 
do Pará, no uso das atribuições que lhe confere o art. 138, inciso ii, da 
constituição do Estado do Pará;
coNSidEraNdo o Memo. nº202180/2019 e a publicação de portarias 
de nomeação para cargos em comissão publicadas no doE nº33.804 de 
14/02/2019;
r E S o l V E:  
I - DESIGNAR, os servidores abaixo a comporem a Diretoria de Ordena-
mento, Educação e da Descentralização da Gestão Ambiental – DIORED, 
nos respectivos locais de atuação, a contar de 14/02/2019:

SErVidor carGo rESPoNSáVEl PEla:

WalBEr TEiXEira PaUla diretor diretoria de ordenamento, Educação e da 
Descentralização da Gestão Ambiental

aNdrEia rodriGUES MoNTEiro coordenador coordenadoria de Educação ambiental

Edira dE NaZarÉ fErrEira Vidal Gerente Gerência de Programas e Projetos de Educação 
ambiental

dEiliaNY liMa dE SoUZa oliVEira Gerente Gerência de articulação e difusão da Educação 
ambiental

ViNÍciUS SilVa da SilVa coordenador Coordenadoria de Ordenamento e Descentralização da 
Gestão ambiental;

lUiZ EdiNElSoN cardoSo E cardoSo Gerente Gerência de Planejamento ambiental rural

rENaTo PErEira cHaVES Gerente Gerência de articulação e adequação ambiental rural

roSa Maria da lUZ MENdES Gerente Gerência de Articulação e Municipalização da Gestão 
ambiental;

II – Determinar à Secretaria Adjunta de Gestão Administrativa e Tecnolo-
gias – SAGAT que, através do setor competente, tome devidas providên-
cias ao fiel cumprimento do presente Ato.
Belém, 14 de março de 2019
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
aNa aNdrÉa BriTo MaUÉS
Secretária Adjunta de Gestão Administrativa e Financeira

Protocolo: 414395

.

.

DESIGNAR SERVIDOR
.

PORTARIA Nº 267/2019-GAB/SEMAS
a SEcrETária adJUNTa dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa E TEcNoloGiaS, 
no uso de suas atribuições, considerando a PorTaria Nº 00044/2019-
GAB/SEMAS de 21 de janeiro de 2019, publicada no Diário Oficial nº 
33787, de 23 de janeiro de 2019;

coNSidEraNdo o decreto nº s/n de 09 de janeiro de 2019, publicado no 
Diário Oficial nº 33.776 de 09 de janeiro de 2019.
coNSidEraNdo o Memorando nº 202725/2019/SaGra
r E S o l V E:  
I – DESIGNAR, interinamente, a servidora CARLA NAZARE DE MELO LO-
PES, Matrícula n° 5771501/2, ocupante do cargo de Técnico em Gestão 
de Meio Ambiente, para responder pela Chefia de Gabinete da Secretaria 
adjunta de Gestão e regularidade ambiental/SaGra, durante o impedi-
mento do titular KlEiToN dE araUJo MacEdo, matrícula nº 5903144/2, 
de férias no período de 20/03/2019 a 18/04/2019.
II – DETERMINAR à Diretoria de Gestão Administrativa e Tecnologia – 
DGAF que, através do setor competente, tome devidas providências ao 
fiel cumprimento do presente Ato.
Belém, 13 de março de 2019.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
aNa aNdrEa BriTo MaUES
Secretaria Adjunta de Gestão Administrativa e Tecnologias

Protocolo: 414375
PORTARIA Nº 268/2019-GAB/SEMAS
a SEcrETária adJUNTa dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa E TEcNoloGiaS, 
no uso de suas atribuições, considerando a PorTaria Nº 00044/2019-
GAB/SEMAS de 21 de janeiro de 2019, publicada no Diário Oficial nº 
33787, de 23 de janeiro de 2019;
coNSidEraNdo o decreto nº s/n de 09 de janeiro de 2019, publicado no 
Diário Oficial nº 33.776 de 09 de janeiro de 2019.
coNSidEraNdo o Memorando nº 202793/2019/SaGra
r E S o l V E:  
I – DESIGNAR, interinamente, a servidora SELMA SOLANGE MONTEIRO 
SaNToS, Matrícula n° 57215621/1, ocupante do cargo de Técnico em 
Gestão de Meio ambiente, para responder pela Secretaria adjunta de Ges-
tão e regularidade ambiental-SaGra, durante o impedimento do titular 
rodolPHo ZaHlUTH BaSToS, matrícula nº 5946009/1.
II – DETERMINAR à Diretoria de Gestão Administrativa e Tecnologia – 
DGAF que, através do setor competente, tome devidas providências ao 
fiel cumprimento do presente Ato.
Belém, 13 de março de 2019.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
aNa aNdrEa BriTo MaUES
Secretaria Adjunta de Gestão Administrativa e Tecnologias

Protocolo: 414377
PORTARIA Nº 0285/2019-GAB/SEMAS
o SEcrETário dE ESTado dE MEio aMBiENTE E SUSTENTaBilidadE 
do Pará, no uso das atribuições que lhe confere o art. 138, inciso ii, da 
constituição do Estado do Pará;
coNSidEraNdo o Memo. nº202158/2019 e a publicação de portarias 
de nomeação para cargos em comissão publicadas no doE nº33.804 de 
14/02/2019;
r E S o l V E:  
I - DESIGNAR, os servidores abaixo a comporem a Diretoria de Licencia-
mento Ambiental – DLA, nos respectivos locais de atuação, a contar de 
14/02/2019:

SErVidor carGo rESPoNSáVEl PEla:

SHirlEY SoarES PraTa coordenador coordenadoria de Mineração e Energia

PaTrÍcia da coNcEiÇÃo caBral 
dE liMa Gerente Gerência de Projetos Minerais Metálicos

alESSaNdra dE aZEVEdo 
rodriGUES da SilVa Gerente Gerência de Projetos Minerais não Metálicos

adNa SUaNY cardoSo dE oliVEira coordenador Coordenadoria de Indústria, Comércio, Serviços e Resíduos

NaZarÉ aJUricaBa MUNiZ ViaNa Gerente Gerência de Projetos industriais

aNNE caroliNE PaNToJa dE SoUSa Gerente Gerência de Projetos de Comércio e Serviços
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lUiZ fláVio foNSEca BEZErra coordenador coordenadoria dE Energia, infraestrutura, fauna, aquicultura 
e Pesca

liNS SaNdro rESQUE daMaScENo Gerente Gerência de Transporte e Obras Civis

II – Determinar à Secretaria Adjunta de Gestão Administrativa e Tecnolo-
gias – SAGAT que, através do setor competente, tome devidas providên-
cias ao fiel cumprimento do presente Ato.
Belém, 14 de março de 2019
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
aNa aNdrÉa BriTo MaUÉS
Secretária Adjunta de Gestão Administrativa e Financeira

Protocolo: 414401

.

.

ERRATA
.

ERRATA DA PORTARIA Nº 245/2019 - GAB/SEMAS DE 08/03/2019, 
PUBLICADA NO DOE Nº 33824 DO DIA 14/03/2019, PROTOCOLO 
N° 413814.
oNdE SE lÊ: ParTiciPar da rEUNiÃo ordoNaria da aBEMa E rEU-
Niao EXTraordiNaria do coNaMa, Na cidadE ciTada.
lEia-SE: oBJETiVo dE acoMPaNHar EQUiPE TÉcNica EM ViSToria ao 
SiSTEMa dE MoNiToraMENTo coM cÂMEraS, iMPlaNTado No EMPrE-
ENdiMENTo iNdUSTrial.

Protocolo: 414577
ERRATA DA PORTARIA Nº 00159/2019-DGAF/GAB/SEMAS, DE 
18/02/2019, PUBLICADA NO DOE Nº 33810, DE 22/02/2019, 
PROTOCOLO Nº 408927.
oNdE SE lÊ: “licENÇa SaÚdE”
lEia-SE: “licENÇa aSSiSTÊNcia”

Protocolo: 414118

SUPRIMENTO DE FUNDO
.

PORTARIA: 243/2019-GAB/SEMAS DE 08 DE MARÇO DE 2019.
Prazo para Aplicação (em dias): 60
Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15
Nome do Servidor/ Matrícula/Cargo do Servidor:
- JACYRA CARDOSO SILVA - 5938635/ 1 – (ASSISTENTE ADMINISTRA-
TIVO)
PTRES: 278338 – OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS
FONTE: 0116 – FEMA  
ELEMENTO: 33.90.39 – R$ 1.050,00 – MATERIAL DE CONSUMO
PLANO INTERNO – 4200008338C
aÇÃo: 213477
aNa aNdrEa BriTo MaUES
Secretária Adjunta de Gestão Administrativa e Tecnologias

Protocolo: 414132

.

.

DIÁRIA
.

PORTARIA Nº 249/2018-GAB/SEMAS DE 11 DE MARÇO DE 2019.
oBJETiVo: aoS TÉcNicoS, rEaliZar ViSToria TÉcNica EM iNdÚS-
Tria MadErEiraS E ao MoToriSTa, coNdUZir VEÍcUlo oficial, No 
MUNicÍPio ciTado.
fUNdaMENTo lEGal: dEcrETo Nº 734/1992, lEi 5.810/1994, arT.145 
a 149 E oriENTaÇÃo NorMaTiVa Nº 01/2008-aGE/Pa.
PRAZO PARA ENTREGA DE RELATÓRIOS DE VIAGEM: 05 (CINCO) DIAS 
aPÓS rETorNo dE ViaGEM
oriGEM: BElÉM/Pa
dESTiNo: iTaiTUBa/Pa E NoVo ProGrESSo/Pa
SErVidorES:
- 54189442/ 2 - ROSIANE DA SILVA SOUZA – (TECNICO EM GESTAO DE 
AGROPECUARIA) – 25 A 29/03/2019 – (04 E ½) DIÁRIAS.
- 5938576/ 1 - LANA ROBERTA REIS DOS SANTOS – (TECNICO EM GES-
TAO DE AGROPECUARIA) - 25 A 29/03/2019 – (04 E ½) DIÁRIAS.
- 5938625/ 1 - FABIO JOSE MARTINS DA CRUZ – (MOTORISTA)- 25 A 
29/03/2019 – (02 E ½) DIÁRIAS.
ordENador: aNa aNdrEa BriTo MaUES.

Protocolo: 414112

PORTARIA Nº 263/2019-GAB/SEMAS DE 12 DE MARÇO DE 2019.
oBJETiVo: ParTiciPar dE ViSiTa TÉcNica Na BarraGEM do EMPrE-
ENdiMENTo ValE S/a MiNa do SoSSEGo, No MUNiciPio ciTada.
fUNdaMENTo lEGal: dEcrETo Nº 734/1992, lEi 5.810/1994, arT.145 
a 149 E oriENTaÇÃo NorMaTiVa Nº 01/2008-aGE/Pa. PraZo Para EN-
TREGA DE RELATÓRIOS DE VIAGEM: 05 (CINCO) DIAS APÓS RETORNO 
dE ViaGEM.
oriGEM: BElÉM/Pa
dESTiNo: caNaÃ doS caraJaS/Pa
PERÍODO: 13 A 14/03/2019 – (01 E ½) DIÁRIA.
SErVidor:
- 5946009/1 – RODOLPHO ZAHLUTH BASTOS – (SECRETARIA ADJUNTA 
DE GESTÃO E REGULARIDADE AMBIENTAL)
ordENador: aNa aNdrEa BriTo MaUES

Protocolo: 414140
PORTARIA Nº 250/2019-GAB/SEMAS DE 11 DE MARÇO DE 2019.
oBJETiVo: rEaliZar ViSToria TÉcNica, E ao MoToriSTa, coNdUZir 
VEÍicUlo oficial, No MUNicÍPio ciTado.
fUNdaMENTo lEGal: dEcrETo Nº 734/1992, lEi 5.810/1994, arT.145 
a 149 E oriENTaÇÃo NorMaTiVa Nº 01/2008-aGE/Pa. PraZo Para EN-
TREGA DE RELATÓRIOS DE VIAGEM: 05 (CINCO) DIAS APÓS RETORNO 
dE ViaGEM.
oriGEM: BElÉM/Pa
dESTiNo: ParaGoMiNaS/Pa.
PEriodo: 20 A 22/03/2019 – (02 E ½) DIÁRIAS.
SErVidorES:
- 5936161/ 1 - EDSON ALVES RODRIGUES – (TECNICO EM GESTAO DE 
MEIO AMBIENTE)
- 55587272/2 - ALEXANDER LOBO ROCHA – (TECNICO EM GESTAO DE 
iNfra-ESTrUTURA)
- 54180297/ 2 - ALESSANDRA DE AZEVEDO RODRIGUES DA SILVA – 
(TECNICO EM GESTAO DE MEIO AMBIENTE/GERENTE)
- 57175811/1 - SHIRLEY SOARES PRATA – (COORDENADOR)
- 57194270/ 1 - MARIA DO SOCORRO MONTEIRO – (MOTORISTA)
ordENador: aNa aNdrEa BriTo MaUES

Protocolo: 414074
PORTARIA Nº 252/2019-GAB/SEMAS DE 11 DE MARÇO DE 2019.
oBJETiVo: docUMENTar E faZEr coBErTUra JorNalÍSTica da ViS-
Toria TÉcNica NaS dEPENdÊNciaS da HYdro, No MUNicÍPio ciTado.
fUNdaMENTo lEGal: dEcrETo Nº 734/1992, lEi 5.810/1994, arT.145 
a 149 E oriENTaÇÃo NorMaTiVa Nº 01/2008-aGE/Pa.

PraZo Para ENTREGA DE RELATÓRIOS DE VIAGEM: 05 (CINCO) DIAS 

aPÓS rETorNo dE ViaGEM

oriGEM: BElÉM/Pa

dESTiNo: BarcarENa/Pa
PERÍODO: 08/03/2019 – (½) DIÁRIA.
SErVidor:
- 5946521/1 – RONAN COSTA FRIAS – (ASSESSOR)
ordENador: aNa aNdrEa BriTo MaUES

Protocolo: 414164
PORTARIA Nº 259/2018-GAB/SEMAS DE 12 DE MARÇO DE 2019.
oBJETiVo: aoS TÉcNicoS, rEaliZar ViSToria TÉcNica E ao MoTo-
riSTa, coNdUZir VEÍcUlo oficial, No MUNicÍPio ciTado.
fUNdaMENTo lEGal: dEcrETo Nº 734/1992, lEi 5.810/1994, arT.145 
a 149 E oriENTaÇÃo NorMaTiVa Nº 01/2008-aGE/Pa.
PRAZO PARA ENTREGA DE RELATÓRIOS DE VIAGEM: 05 (CINCO) DIAS 
aPÓS rETorNo dE ViaGEM
oriGEM: BElÉM/Pa
dESTiNo: GoiaNÉSia do Para/Pa
PERIODO: 18 A 21/12/2018 – (03 E ½) DIÁRIAS
SErVidorES:
- 5908954/ 2 - FABRICIO DA SILVA CORRE – (TECNICO EM GESTAO DE 
AGROPECUARIA)
- 5936235/ 1 - MARILEIA PEREIRA REIS – (TECNICO EM GESTAO DE MEIO 
AMBIENTE)
- 54181818/ 2 - LUIZ GUILHERME SOUZA DE MENEZES – (MOTORISTA)
ordENador: aNa aNdrEa BriTo MaUES.

Protocolo: 414432
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PORTARIA Nº 262/2018-GAB/SEMAS DE 12 DE MARÇO DE 2019.
oBJETiVo: aoS TÉcNicoS, rEaliZar ViSToria TÉcNica EM EMPrEEN-
diMENTo E coMErcio E ao MoToriSTa, coNdUZir VEÍcUlo oficial, 
NoS MUNicÍPioS ciTadoS.
fUNdaMENTo lEGal: dEcrETo Nº 734/1992, lEi 5.810/1994, arT.145 
a 149 E oriENTaÇÃo NorMaTiVa Nº 01/2008-aGE/Pa.
PRAZO PARA ENTREGA DE RELATÓRIOS DE VIAGEM: 05 (CINCO) DIAS 
aPÓS rETorNo dE ViaGEM
oriGEM: BElÉM/Pa
dESTiNo: SaNTarEM/Pa, NoVo ProGrESSo/Pa, alENQUEr/Pa, iTaiTU-
Ba/Pa E alTaMira/Pa.
SErVidorES:
- 5899242/4 - RODRIGO DOS SANTOS SANTANA – (TECNICO EM GESTAO 
DE MEIO AMBIENTE) – 11 A 28/03/2019 – (17 E ½) DIÁRIAS.
- 5147352/ 1 - SERGIO AUGUSTO DA MOTTA SOUZA – (TECNICO EM GES-
TAO DE AGROPECUARIA) - 11 A 28/03/2019 – (17 E ½) DIÁRIAS
- 5936207/ 1 - MARCELO ARAUJO DE OLIVEIRA – (TECNICO EM GESTAO 
DE MEIO AMBIENTE) -11 A 28/03/2019 – (17 E ½) DIÁRIAS
- 5943128/ 1 - ELIELSON DE JESUS MEDEIROS SOUSA – (MOTORISTA) - 
09 A 30/03/2019 – (21 E ½) DIÁRIAS
ordENador: aNa aNdrEa BriTo MaUES.

Protocolo: 414282
PORTARIA Nº 257/2018-GAB/SEMAS BELÉM, 12 DE MARÇO DE 2019.
A Secretária Adjunta de Gestão Administrativa e Tecnologias, no usando 
das atribuições que lhe são conferidas;
coNSidEraNdo o decreto nº 734/1992, lei 5.810/1994, art. 145 a 149 
e Orientação Normativa nº01/2008-AGE/PA;
coNSidEraNdo os Termos do Processo n° 6771/2019/GEPaf/coGEf/
dGflor/SaGra;
rESolVE:
I – Substituir na PORTARIA Nº 218/2019-GAB/SEMAS de 28/02/2019, 
publicada no DOE nº 33818 do dia 07/03/2019, o servidor SANDRO ALEX 
DOS ANJPOS LIRA, Matrícula nº 97571445/1, pelo servidor JOSE MARIA 
PiNHEiro GoMES, Mat. 5620449/1, No PEriodo dE 13 a 15/03/2019 02 
e ½ (DUAS E MEIA) DIARIAS PARA O MUNICIPIO DE NOVA TIMBOTEUA/
Pa.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
Maria do Socorro VaScoNcEloS colarES
Secretária adjunta de Gestão Administrativa e Tecnologias

Protocolo: 414372
PORTARIA Nº 258/2018-GAB/SEMAS DE 12 DE MARÇO DE 2019.
oBJETiVo: coMPlEMENTaÇÃo, rEfErENTE a PorTaria Nº 236/2019-
GaB/SEMaS dE 06/03/2019, PUBlicado No doE N° 33821 do dia 
11/03/2019.
fUNdaMENTo lEGal: dEcrETo Nº 734/1992, lEi 5.810/1994, arT.145 
a 149 E oriENTaÇÃo NorMaTiVa Nº 01/2008-aGE/Pa. PraZo Para EN-
TREGA DE RELATÓRIOS DE VIAGEM: 05 (CINCO) DIAS APÓS RETORNO 
dE ViaGEM.
oriGEM: BElÉM/Pa
dESTiNo: BraSÍlia/df.
PERÍODO: 21/03/2019 – (1,0) DIÁRIA.
SErVidor:
- 5946009/1 – RODOLPHO ZAHLUTH BASTOS – (SECRETÁRIO ADJUNTO 
DE GESTÃO E REGULARIDADE AMBIENTAL)
ordENador: aNa aNdrEa BriTo MaUES

Protocolo: 414217
PORTARIA Nº 255/2019-GAB/SEMAS DE 11 DE MARÇO DE 2019.
oBJETiVo: rEaliZar ViSToria TEcNica PrEVia EM PMfS/UPa E ao 
MoToriSTa, coNdUZir VEÍcUlo oficial, No MUNicÍPio ciTado.
fUNdaMENTo lEGal: dEcrETo Nº 734/1992, lEi 5.810/1994, arT.145 
a 149 E oriENTaÇÃo NorMaTiVa Nº 01/2008-aGE/Pa.
PRAZO PARA ENTREGA DE RELATÓRIOS DE VIAGEM: 05 (CINCO) DIAS 
aPÓS rETorNo dE ViaGEM
oriGEM: SaNTarÉM/Pa
dESTiNo: iTaiTUBa/Pa
PERÍODO: 25 A 28/03/2019 – (03 E ½) DIÁRIAS.
SErVidorES:
- 57214630/ 1 - JOSE MARIA E SOUZA NETO – (ENGENHEIRO FLORES-
TAL)

- 5892286/3 - ELIENE NOGUEIRA DA SILVA – (TECNICO EM GESTAO DE 

MEio aMBIENTE)

- 57176223/ 1 - ANDERSON BARROS MENDONCA – (MOTORISTA)

ordENador: aNa aNdrEa BriTo MaUES

Protocolo: 414184
PORTARIA Nº 264/2019-GAB/SEMAS DE 12 DE MARÇO DE 2019.
oBJETiVo: rEaliZar ViSToria TÉcNicaE o MoToriSTa coNdUZirVEi-

cUlo oficial,NoS MUNicÍPioS ciTadoS.

fUNdaMENTo lEGal: dEcrETo Nº 734/1992, lEi 5.810/1994, arT.145 

a 149 E oriENTaÇÃo NorMaTiVa Nº 01/2008-aGE/Pa. PraZo Para EN-

TREGA DE RELATÓRIOS DE VIAGEM: 05 (CINCO) DIAS APÓS RETORNO 

dE ViaGEM.

oriGEM: BElÉM/Pa

dESTiNo: ParaUaPEBaS/Pa, oUrilaNdia do NorTE/Pa, caNaÃ doS 

caraJaS/Pa E MaraBa/Pa.

PERÍODO: 10 A 17/03/2019 – (07 E ½) DIÁRIAS.

SErVidorES:

- 55589551/ 2 - RODOLFO GADELHA DE SOUSA – (TECNICO EM GESTAO 

DE MEIO AMBIENTE)

- 5615780/1 - RAUL ZENIO GENTIL SILVA (POLICIAL MILITAR)

- 57189291/1 - CAMILO QUARESMA DE JESUS (POLICIAL MILITAR)

- 57173387/1 - JACKSON FRANK SILVEIRA NASCIMENTO – (POLICIAL 

MILITAR)

- 97571445/ 1 - SANDRO ALEX DOS ANJOS LIRA –( MOTORISTA)

ordENador: aNa aNdrEa BriTo MaUES

Protocolo: 414333

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
.

Notificação Nº.: 117474/NURE-SAN/DINURE/2019
á

Julio Melli-Valdecir Turcato – Fazenda Bela Vista I

End.: Avenida Mendonça Furtado, 3854, Bairro Liberdade, Santarém-Para

CEP: 68.100-000 Santarém – PA

Pelo presente instrumento, fica JÚLIO MELLI, CPF: 297.823.929-87, noti-

ficado, de acordo com o que consta nos autos do Processo Administrativo 

Punitivo nº 57750/2018, no qual foi lavrado o Auto de Infração nº 5536/

difiSc/UrE-SaN/2018, na sede desta Secretaria, ante a constatação de 

fazer funcionar atividade de agricultura (plantio de banana irrigada) sem 

licença do órgão ambiental competente. o autuado poderá apresentar 

defesa ou impugnação escrita ao referido auto, no prazo de 15 (quinze) 

dias a contar da data da ciência da presente notificação, que será con-

siderada efetivada 10 (dez) dias após a publicação, podendo produzir as 

provas que julgar necessárias em atendimento ao disposto no Art. 140 da 

lei Estadual nº 5.887/95.

Este edital está estabelecido, conforme art. 138, parágrafo 1º, inciso iii e 

parágrafo 3º da Lei Estadual nº 5.887/95, não cabendo nova notificação.

Protocolo: 414072

.

.

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO 
FLORESTAL E DA BIODIVERSIDADE 
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

AVISO DE LICITAÇÃO
.

Modalidade: Pregão Eletrônico
Número: 02/2019
objeto: a presente licitação terá como objeto a coNTraTaÇÃo dE PES-
Soa JUrÍdica Para forNEciMENTo de rEcarGa dE GáS liQUEfEiTo 
dE PETrÓlEo, coMPoSTo dE ProPaNo e BUTaNo GlP (GáS dE coZi-
NHA), PARA BOTIJÃO DE 13 KG e Aquisição de BOTIJÕES DE GÁS BUTANO 
dE 13kg completo (vasilhame e gás) a fim de suprir as necessidades deste 
Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade do Estado do 
Pará - idEflor-Bio, conforme condições, quantidades e exigências esta-
belecidas no anexo I – Termo de Referência do Edital. 
Entrega do Edital:15/03/2019
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Responsável pelo certame: HILDA ELIZABETH SOUTO DE VASCONCELOS 
oliVEira
local de abertura: www.comprasnet.gov.br
data da abertura: 27/03/2019
Hora da abertura: 09:00
ordenador: Karla lessa Bengtson

Protocolo: 414073

DISPENSA DE LICITAÇÃO
.

TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 001/2019
Fica dispensada de licitação a despesa abaixo especificada a baixo, com 
fundamento no art.24, inciso XXii, da lei 8.666/93.
N° do ProcESSo: 2019/80135
NoME do forNEcEdor: cENTraiS ElETricaS do Pará S.a - cElPa.
OBJETO: FATURA DA CELPA – Parque Estadual Monte Alegre - PEMA
cNPJ/cPf: 04.895.728/0001-80
ENDEREÇO: Rodovia Augusto Montenegro, km 8,5 Belém - Pará
cEP: 66823-010
VALOR: R$ 1.888,17 (Um mil oitocentos e oitenta e oito reais e dezessete 
centavos)
doTaÇÃo orÇaMENTária: 
Programa de Trabalho: 18.541.1437.8365.0000
fonte: 0661
Elemento de despesa: 33.90.39
Karla lESSa BENGTSoN 
Presidente do idEflor-Bio

Protocolo: 414256

APOSTILAMENTO
.

TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 007/2019
o iNSTiTUTo dE dESENVolViMENTo florESTal E da BiodiVErSidadE 
DO ESTADO DO PARÁ – IDEFLOR-BIO, por meio da DIRETORIA ADMINIS-
TraTiVa E fiNaNcEira - daf, e com fundamento no art. 65, § 8º, da lei 
Federal nº 8.666/93, resolve apostilar a troca das fontes de recursos para 
efetuar os pagamentos das faturas, referente ao contrato n° 33/2017, 
oriundo processo° 2017/62355, que passará a ser atendido conforme 
quadro abaixo:

fonte anterior fonte atual Bases Administrativas Atendidas

03162146 0661 Tucuruí

03164409 0661 Monte alegre

03164409 0661 São Geraldo do araguaia

Belém, 13 de março de 2019
Karla lESSa BENGTSoN
Presidente do idEflor-Bio

Protocolo: 414205

TORNAR SEM EFEITO
.

A Presidente do Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodi-
versidade do Estado do Pará – IDEFLOR-Bio, no uso de suas atribui-
ções, torna sem efeito a publicação do 1° TErMo adiTiVo ao coNTraTo 
004/2018, publicada em 01 de março de 2019, protocolo 411055, doE 
nº 33816, pag.46.
Karla lESSa BENGTSoN
Presidente do idEflor-Bio.

Protocolo: 414519

.

.

SECRETARIA DE ESTADO 
DE SEGURANÇA PÚBLICA 
E DEFESA SOCIAL

.

PORTARIA
.

PORTARIA N° 171/2019-SAGA Belém, 11 de março de 2019
o Sr. UalaME fialHo MacHado, Secretário de Estado de Segurança Pú-
blica e defesa Social, no uso de suas atribuições legais.

CONSIDERANDO: A necessidade de identificar e individualizar condutas 
face ao Memorando nº 172/2018 – CCC de lavra da Coordenadoria de 
Contratos e Convênios, no qual informa a irregularidade na execução do 
contrato Nº. 100/2014 cujo objeto é o fornecimento de cães de faro de 
Narcóticos – adestrados e Faro de Explosivos – adestrados;
CONSIDERANDO: que o respectivo Contrato é oriundo do Convênio Fede-
ral Nº. 773041/2012- SENASP/MJ, portando a aquisição foi realizada com 
recursos federais;
CONSIDERANDO: que acontecimentos dessa natureza devem ser apu-
rados, visando o completo esclarecimento dos fatos comunicados, com 
individualização de condutas e ampla defesa, nos termos do que dispõe o 
art. 199 da lei Estadual Nº 5.810/94.
coNSidEraNdo: a PorTaria Nº 1128/2018 publicada no doE nº 33.764 
em 20/12/2018.
RESOLVE: I – Tornar sem efeito a PORTARIA Nº 049/2019-SAGA de 
28/01/2019 publicada no doE nº 33.793 de 30/01/2019.
II – Substituir os membros FRANCISCO MOTA BERNARDES, Secretário 
Executivo do GGI MF: 5280737 e MARIA CÉLIA ALMEIDA GOMES ,As-
sistente Administrativo MF: 5310733 pelos servidores GERALDO MAGELA 
DA SILVA FALCÃO JÚNIOR ,Secretário Executivo do GGI MF: 5773989/2 
e LAURÉCIO SILVINO COUTO DA ROCHA, Assistente Administrativo MF: 
58980/1 
III – FIXAR prazo de 30 (trinta) dias, a partir da publicação deste ato, para 
que proceda a apuração e reporte suas conclusões.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
UalaME fialHo MacHado
Secretário de Estado de Segurança Pública e defesa Social

Protocolo: 414387

APOSTILAMENTO
.

TERMO DE APOSTILAMENTO
NÚMERO DO CONTRATO: 027/20169-SEGUP.
ParTES: Secretaria de Estado de Segurança Pública e defesa Social - SE-
GUP, cNPJ n°. 05.054.952/0001-01 e a empresa liP comercial ltda, cNPJ 
n°. 03.084.788/0001-50.
MODALIDADE: Pregão Eletrônico n°. 016/2015 - SEGUP/PA.
BaSE lEGal do aPoSTilaMENTo: Parágrafo 8° do art. 65, da lei n°. 
8.666/93.
OBJETO CONTRATUAL: Serviço especializado em manutenção preventiva 
e corretiva de equipamentos de informática.
oBJETo do aPoSTilaMENTo: adequar a dotação orçamentária do instru-
mento contratual, para cobertura de suas despesas no exercício financeiro 
de 2019.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 21.101.06.126.1424.8238; Natureza da Des-
pesa: 339039; fonte do recurso: 0101.
Belém/Pa, 08 de Março de 2019.
arTHUr rodriGUES dE MoraES.
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa.

Protocolo: 414194

DIÁRIA
.

PORTARIA Nº 199/2019-SAGA 
oBJETiVo: o qual participará de uma reunião na Prefeitura Municipal, so-
bre o projeto de modernização da segurança pública no Município.
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria Nº 0419/2007-
sead
MUNicÍPio dE oriGEM: Belém - Pa
DESTINO(S): Primavera/PA
PERÍODO: 15 à 16.03.19
QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 01(uma)
SERVIDOR (ES): VAGNER NOGUEIRA SILVA
cPf: 734.614.822-34
ordENador: arTHUr rodriGUES dE MoraES
PORTARIA Nº 205/2019-SAGA 
oBJETiVo: cumprir missão de inteligência policial no referido município
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria Nº 0419/2007-
sead
MUNicÍPio dE oriGEM: Belém - Pa
DESTINO(S): Santarém/PA
PERÍODO: 13 à 19.03.19
QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 06 e ½ (seis e meia)
SERVIDOR (ES): DPC EVANDRO MOREIRA DA ROCHA ARAÚJO JÚNIOR
cPf: 809.670.192-49
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iPc JÔNaTaS raBElo GalVÃo
cPf: 215.824.083-00
iPc doMiNGoS GoNZaGa coSTa
cPf: 592.536.652-20
QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 07 (sete) de alimentação e 06 (seis) de pou-
sada
MaJ PM daViSoN aNdrÉ BaSToS da SilVa
cPf: 625.312.392-00
ordENador: arTHUr rodriGUES dE MoraES
PORTARIA Nº 207/2019-SAGA 
OBJETIVO: Fazer levantamento da infraestrutura existente e verificar as 
adequações necessárias de equipamentos pata otimizar o serviço opera-
cional no município.
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria Nº 0419/2007-
sead
MUNicÍPio dE oriGEM: Belém - Pa
DESTINO(S): Castanhal/PA
PERÍODO: 11 à 12.02.19
QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 01 (uma) de alimentação e 01 (uma) de pou-
sada
SERVIDOR (ES): SGT PM MAURO ANTONIO DA GAMA LOPES
cPf: 399.887.592-15
SGT PM fErNaNdo JoSÉ MoNTEiro MENEZES
cPf: 395.778.482-49
ordENador: arTHUr rodriGUES dE MoraES
PORTARIA Nº 208/2019-SAGA 
oBJETiVo: com o escopo de participar da “ação cidadania curralinho”.
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria Nº 0419/2007-
sead
MUNicÍPio dE oriGEM: Belém - Pa
DESTINO(S): Curralinho/PA
PERÍODO: 18 à 20.03.19
QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 02 e ½ (duas e meia)
SERVIDOR (ES): DARLAH MARIANA SANTOS CONCEIÇÃO
cPf: 950.101.222-00
QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 03 (três) de alimentação e 02 (duas) de pou-
sada
cB PM aBia do Socorro SilVa dE JESUS SoarES
cPf: 787.421.372-68
cB PM ValdirENE MElo fErrEira
cPf: 462.631.282-91
ordENador: arTHUr rodriGUES dE MoraES
PORTARIA Nº 209/2019-SAGA 
oBJETiVo: cumprir escala regular de radiopatrulhamento aéreo e atuar 
em atividades de Segurança Pública e defesa Social, por ocasião da ope-
ração Carnaval 2019.
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria Nº 0419/2007-
sead
MUNicÍPio dE oriGEM: Belém - Pa
DESTINO(S): Salinópolis/PA
PERÍODO: 01 à 06.03.19
QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 06 (seis) de alimentação e 05 (cinco) de pou-
sada
SERVIDOR (ES): CAP PM FRANCISCO JOSÉ CASTRO DE SOUZA
cPf: 373.241.522-87
ordENador: arTHUr rodriGUES dE MoraES
PORTARIA Nº 212/2019-SAGA 
OBJETIVO: Á Serviço da SEGUP
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria Nº 0419/2007-
sead
MUNicÍPio dE oriGEM: Belém - Pa
DESTINO(S): Santa Cruz do Arari/PA
PERÍODO: 14 à 15.03.19
QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 01 e ½ (uma e meia)
SERVIDOR (ES): CARLA MARIA DE MACEDO ESTÁCIO
cPf: 236.049.212-87
ordENador: arTHUr rodriGUES dE MoraES
PORTARIA Nº 213/2019-SAGA 
OBJETIVO: Participar de Audiência Pública com vistas a elaboração do PPA 
2020/2024.
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria Nº 0419/2007-
sead

MUNicÍPio dE oriGEM: Belém - Pa
DESTINO(S): Santarém/PA
PERÍODO: 20 à 22.03.19
QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 02 e ½ (duas e meia)
SERVIDOR (ES): JULIA CRISTINA GOMES FERREIRA
cPf: 146.371.702-49
Maria do Socorro NaSciMENTo fEio
cPf: 121.127.982-00
ordENador: arTHUr rodriGUES dE MoraES
PORTARIA Nº 214/2019-SAGA 
oBJETiVo: com o escopo de participar da lXXii reunião do coNSEP e ii 
Simpósio internacional de Segurança.
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria Nº 0419/2007-
sead
MUNicÍPio dE oriGEM: Belém - Pa
DESTINO(S): Brasília/DF
PERÍODO: 17 à 20.03.19
QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 03 e ½ (três e meia)
SERVIDOR (ES): UALAME FIALHO MACHADO
cPf: 640.055.502-15
carloS aNdrE ViaNa coSTa
cPf: 650.525.522-20
PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa
cPf: 304.401.902-82
ordENador: arTHUr rodriGUES dE MoraES

Protocolo: 414450

.

.

FÉRIAS
.

PORTARIA Nº201/2019-SAGA 
Belém, 12 de março de 2019

coNSidEraNdo: o Plano de férias 2019 da SEGUP.
coNSidEraNdo: Processo nº2019/101162 e Memorando nº19/2019-
dPrEV, de 08.03.2019, e Portaria nº03/2019-SaGa, de 04.01.2019, pu-
blicado doE nº 33.776, de 09.01.2019, que concedeu 30 dias de férias 
regulamentares à servidora SÍLVIA ANDRÉA PEDROSO DO RÊGO, Dire-
tora, Mf nº5826144/3, 2018/2019, no período de 01/03 a 30/03/2019.
RESOLVE: Retificar o período de gozo de férias, da servidora SÍLVIA AN-
drÉa PEdroSo do rÊGo, diretora, Mf nº5826144/3, 2018/2019, do 
período de 01/03 a 30/03/2019, para 25.03 a 31.03.2019, e o restante 
para 09.07 a 31.07.2019.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
arTHUr rodriGUES dE MoraES
Secretário Adjunto de Gestão Administrativa

Protocolo: 414191

.

.

POLICIA MILITAR DO PARÁ

.

.

.

PORTARIA
.

SUBSTITUIÇÃO DE FISCAL INTERINO DE CONTRATO: 
PORTARIA Nº 039/2019 – DAL2, de 12 de março de 2019, que 
MaNTÉM o MaJ QoPM WaNEr daS cHaGaS liMa, como fiscal do contrato 
Administrativo n.º 047/2008 – DAL/PMPA, celebrado entre a PMPA e a Sra. 
GirlENa fErrEira GoNÇalVES BriTo, cujo objeto destina-se a “locação 
de imóvel para abrigar a sede da corregedoria do CPR VI – Paragominas ”. 
NoMEia o TEN cEl QoPM clEBEr aViZ BarBaS, em substituição ao TEN 
CEL QOPM GLAUCO COIMBRA MAIA, como fiscal interino.
ÉdSoN laMEGo JÚNior - cEl QoPM
diretor de apoio logístico da PMPa

Protocolo: 414329

.

.

DIÁRIA
.

PORTARIA Nº 127-DI-DF-19
oBJETiVo: a SErViÇo da PMPa
fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM - Pa
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dESTiNo: caPaNEMa - Pa
PErÍodo: 28 a 29/01/2019
QUaNTidadE dE diáriaS: 01 coMPlETa
SErVidor: SGT PM WaNXY dE carValHo 
ElESBÃo cPf: 448.409.262-04
Valor: r$ 150,00.
ordENador: JoSÉ EdUardo oliVEira PiMENTEl
PraZo Para PrESTaÇÃo dE coNTaS:
05(CINCO) DIAS APÓS A DATA DE RETORNO
PORTARIA Nº 128-DI-DF-19
oBJETiVo: a SErViÇo da PMPa
fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84
MUNicÍPio dE oriGEM: rEdENÇÃo - Pa
dESTiNo: BElÉM - Pa
PErÍodo: 03 a 05/02/2019
QUaNTidadE dE diáriaS: 02 coMPlETaS
SERVIDOR (ES): MAJ PM RONI CLEIBER OLIVEIRA
alVES cPf: 623.051.402-82
Valor: r$ 360,00;
Sd PM EValdo carValHo dE SoUZa
cPf: 767.612.582-00
Valor: r$ 288,00.
ordENador: JoSÉ EdUardo oliVEira PiMENTEl
PraZo Para PrESTaÇÃo dE coNTaS:
05(CINCO) DIAS APÓS A DATA DE RETORNO
PORTARIA Nº 129-DI-DF-19
oBJETiVo: a SErViÇo da PMPa
fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84
MUNicÍPio dE oriGEM: BrEVES - Pa
dESTiNo: GUrUPá - Pa
PErÍodo: 01 a 02/02/2019
QUaNTidadE dE diáriaS: 02 dE aliMENTaÇÃo E 
01 dE PoUSada
SERVIDOR (ES): CEL PM CÉSAR MAURÍCIO 
dE aBrEU MEllo cPf: 379.338.502-78
Valor: r$ 270,00;
TEN cEl PM HEldErlEY SoUZa dE oliVEira
cPf: 623.308.532-20
Valor: r$ 270,00;
SGT PM JoSoEl BraNdÃo dE SoUZa
cPf: 401.943.292-91
Valor: r$ 225,00;
cB PM EVaNdro Maria alVES rodriGUES
cPf: 693.830.142-53
Valor: r$ 216,00.
ordENador: JoSÉ EdUardo oliVEira PiMENTEl
PraZo Para PrESTaÇÃo dE coNTaS:
05(CINCO) DIAS APÓS A DATA DE RETORNO
PORTARIA Nº 130-DI-DF-19
oBJETiVo: cHaMado dE JUSTiÇa
fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84
MUNicÍPio dE oriGEM: SaNTa crUZ do ararÍ - Pa
dESTiNo: SoUrE - Pa
PErÍodo: 13 a 14/02/2019
QUaNTidadE dE diáriaS: 01 coMPlETa
SERVIDOR (ES): SGT PM JAILSON RODRIGUES 
corrÊa cPf: 397.975.622-04
Valor: r$ 150,00.
ordENador: JoSÉ EdUardo oliVEira PiMENTEl
PraZo Para PrESTaÇÃo dE coNTaS:
05(CINCO) DIAS APÓS A DATA DE RETORNO
PORTARIA Nº 131-DI-DF-19
oBJETiVo: cHaMado dE JUSTiÇa
fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84
MUNicÍPio dE oriGEM: florESTa do araGUaia - Pa
dESTiNo: coNcEiÇÃo do araGUaia - Pa

PErÍodo: 22/02/2019
QUaNTidadE dE diáriaS: 01 dE aliMENTaÇÃo 
SERVIDOR (ES): SGT PM JOSIVALDO GOMES 
da coSTa cPf: 592.861.482-91
Valor: r$ 75,00;
cB PM TElMar PErEira da SilVa
cPf: 737.159.482-72
Valor: r$ 72,00.
ordENador: JoSÉ EdUardo oliVEira PiMENTEl
PraZo Para PrESTaÇÃo dE coNTaS:
05(CINCO) DIAS APÓS A DATA DE RETORNO
PORTARIA Nº 132-DI-DF-19
oBJETiVo: cHaMado dE JUSTiÇa
fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84
MUNicÍPio dE oriGEM: coNcEiÇÃo do araGUaia - Pa
dESTiNo: rEdENÇÃo - Pa
PErÍodo: 25/03/2019
QUaNTidadE dE diáriaS: 01 dE aliMENTaÇÃo
SErVidor: Sd PM daNiElla da SilVa coNcEiÇÃo
cPf: 036.126.661-85
Valor: r$ 72,00.
ordENador: JoSÉ EdUardo oliVEira PiMENTEl
PraZo Para PrESTaÇÃo dE coNTaS:
05(CINCO) DIAS APÓS A DATA DE RETORNO
PORTARIA Nº 133-DI-DF-19
oBJETiVo: cHaMado dE JUSTiÇa
fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84
MUNicÍPio dE oriGEM: coNcEiÇÃo do araGUaia - Pa
dESTiNo: rEdENÇÃo - Pa
PErÍodo: 04/02/2019
QUaNTidadE dE diáriaS: 01 dE aliMENTaÇÃo
SErVidor: cB PM roNEi alVES TElES
cPf: 012.675.221-43
Valor: r$ 72,00.
ordENador: JoSÉ EdUardo oliVEira PiMENTEl
PraZo Para PrESTaÇÃo dE coNTaS:
05(CINCO) DIAS APÓS A DATA DE RETORNO
PORTARIA Nº 134-DI-DF-19
oBJETiVo: cHaMado dE JUSTiÇa
fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84
MUNicÍPio dE oriGEM: iTaiTUBa - Pa
dESTiNo: BElÉM - Pa
PErÍodo: 31/01 a 02/02/2019
QUaNTidadE dE diáriaS: 02 coMPlETaS
SErVidor: Sd PM GaBriEl JaUE BorGES E
BorGES cPf: 011.079.912-77
Valor: r$ 288,00.
ordENador: JoSÉ EdUardo oliVEira PiMENTEl
PraZo Para PrESTaÇÃo dE coNTaS:
05(CINCO) DIAS APÓS A DATA DE RETORNO
PORTARIA Nº 135-DI-DF-19
oBJETiVo: cHaMado dE JUSTiÇa
fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84
MUNicÍPio dE oriGEM: SaNTarÉM - Pa
dESTiNo: BElÉM - Pa
PErÍodo: 24 a 26/01/2019
QUaNTidadE dE diáriaS: 02 coMPlETaS
SErVidor: Sd PM MarliSSoN fErNaNdES
BENTES cPf: 013.010.382-96
Valor: r$ 288,00.
ordENador: JoSÉ EdUardo oliVEira PiMENTEl
PraZo Para PrESTaÇÃo dE coNTaS:
05(CINCO) DIAS APÓS A DATA DE RETORNO
PORTARIA Nº 136-DI-DF-19
oBJETiVo: cHaMado dE JUSTiÇa         
fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84



44  diário oficial Nº 33825 Sexta-feira, 15 de MARÇO de 2019

MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM - Pa
dESTiNo: SÃo caETaNo dE odiVElaS - Pa
PErÍodo: 11 a 12/02/2019
QUaNTidadE dE diáriaS: 01 coMPlETa
SErVidor: cB PM PriScila roMEiro dE 
alBUQUErQUE cPf: 688.245.722-00
Valor: r$ 144,00.
ordENador: JoSÉ EdUardo oliVEira PiMENTEl
PraZo Para PrESTaÇÃo dE coNTaS:
05(CINCO) DIAS APÓS A DATA DE RETORNO
PORTARIA Nº 137-DI-DF-19
oBJETiVo: cHaMado dE JUSTiÇa
fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84
MUNicÍPio dE oriGEM: ParaUaPEBaS - Pa
dESTiNo: rEdENÇÃo - Pa
PErÍodo: 24 a 25/01/2019
QUaNTidadE dE diáriaS: 02 dE aliMENTaÇÃo E 
01 dE PoUSada
SErVidor: cB PM fErNaNdo PErEira da 
SilVa cPf: 800.474.242-49
Valor: r$ 216,00.
ordENador: JoSÉ EdUardo oliVEira PiMENTEl
PraZo Para PrESTaÇÃo dE coNTaS:
05(CINCO) DIAS APÓS A DATA DE RETORNO
PORTARIA Nº 138-DI-DF-19
oBJETiVo: cHaMado dE JUSTiÇa
fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84
MUNicÍPio dE oriGEM: SaNTarÉM - Pa
dESTiNo: BElÉM - Pa
PErÍodo: 30/01 a 01/02/2019
QUaNTidadE dE diáriaS: 02 coMPlETaS
SErVidor: cB PM roNaldo Sá dE oliVEira
cPf: 657.537.552-91
Valor: r$ 288,00.
ordENador: JoSÉ EdUardo oliVEira PiMENTEl
PraZo Para PrESTaÇÃo dE coNTaS:
05(CINCO) DIAS APÓS A DATA DE RETORNO
PORTARIA Nº 139-DI-DF-19
oBJETiVo: cHaMado dE JUSTiÇa
fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84
MUNicÍPio dE oriGEM: SaliNÓPoliS - Pa
DESTINO(S): SÃO JOÃO DE PIRABAS - PA
PErÍodo: 20/02/2019
QUaNTidadE dE diáriaS: 01 dE aliMENTaÇÃo 
SErVidor: TEN PM Marcio GoNÇalVES do 
roSário cPf: 425.279.532-04
Valor: r$ 80,25.
ordENador: JoSÉ EdUardo oliVEira PiMENTEl
PraZo Para PrESTaÇÃo dE coNTaS:
05(CINCO) DIAS APÓS A DATA DE RETORNO
PORTARIA Nº 140-DI-DF-19
oBJETiVo: cHaMado dE JUSTiÇa
fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84
MUNicÍPio dE oriGEM: BrEVES - Pa
dESTiNo: SÃo SEBaSTiÃo da Boa ViSTa - Pa
PErÍodo: 04 a 06/02/2019
QUaNTidadE dE diáriaS: 02 coMPlETaS
SErVidor: Sd PM odir da SilVa alMEida
cPf: 016.638.972-20
Valor: r$ 288,00.
ordENador: JoSÉ EdUardo oliVEira PiMENTEl
PraZo Para PrESTaÇÃo dE coNTaS:
05(CINCO) DIAS APÓS A DATA DE RETORNO
PORTARIA Nº 141-DI-DF-19
oBJETiVo: cHaMado dE JUSTiÇa
fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84

MUNicÍPio dE oriGEM: ParaGoMiNaS - Pa
dESTiNo: iPiXUNa do Pará - Pa
PErÍodo: 07/02/2019
QUaNTidadE dE diáriaS: 01 dE aliMENTaÇÃo 
SErVidor: cB PM MarcoS VENiciUS da cUNHa
MiraNda cPf: 608.949.032-68
Valor: r$ 72,00.
ordENador: JoSÉ EdUardo oliVEira PiMENTEl
PraZo Para PrESTaÇÃo dE coNTaS:
05(CINCO) DIAS APÓS A DATA DE RETORNO
PORTARIA Nº 142-DI-DF-19
oBJETiVo: cHaMado dE JUSTiÇa
fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84
MUNicÍPio dE oriGEM: caSTaNHal - Pa
dESTiNo: iNHaNGaPi - Pa
PErÍodo: 19/02/2019
QUaNTidadE dE diáriaS: 01 dE aliMENTaÇÃo
SERVIDOR (ES): CB PM DANIEL ANDRADE DA 
SilVa cPf: 704.327.322-68
Valor: r$ 48,75;
cB PM GilSoN BriTo ESPiNdola
cPf: 621.843.932-15
Valor: r$ 48,75.
ordENador: JoSÉ EdUardo oliVEira PiMENTEl
PraZo Para PrESTaÇÃo dE coNTaS:
05(CINCO) DIAS APÓS A DATA DE RETORNO
PORTARIA Nº 143-DI-DF-19
oBJETiVo: cHaMado dE JUSTiÇa
fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84
MUNicÍPio dE oriGEM: caSTaNHal - Pa
dESTiNo: SÃo doMiNGoS do caPiM - Pa
PErÍodo: 07/02/2019
QUaNTidadE dE diáriaS: 01 dE aliMENTaÇÃo 
SErVidor: cB PM fáBio JoSÉ PErEira 
PiNTo cPf: 682.835.122-34
Valor: r$ 72,00.
ordENador: JoSÉ EdUardo oliVEira PiMENTEl
PraZo Para PrESTaÇÃo dE coNTaS:
05(CINCO) DIAS APÓS A DATA DE RETORNO
PORTARIA Nº 144-DI-DF-19
oBJETiVo: cHaMado dE JUSTiÇa
fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84
MUNicÍPio dE oriGEM: caSTaNHal - Pa
dESTiNo: SÃo doMiNGoS do caPiM - Pa
PErÍodo: 05/02/2019
QUaNTidadE dE diáriaS: 01 dE aliMENTaÇÃo 
SERVIDOR (ES): CB PM MARCOS FERNANDES 
da SilVa JÚNior cPf: 012.767.412-86
Valor: r$ 72,00;
cB PM adriaNo NoNaTo cHaVES
cPf: 701.519.622-00
Valor: r$ 72,00.
ordENador: JoSÉ EdUardo oliVEira PiMENTEl
PraZo Para PrESTaÇÃo dE coNTaS:
05(CINCO) DIAS APÓS A DATA DE RETORNO
PORTARIA Nº 145-DI-DF-19
oBJETiVo: cHaMado dE JUSTiÇa
fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84
MUNicÍPio dE oriGEM: caPaNEMa - Pa
dESTiNo: NoVa TiMBoTEUa - Pa
PErÍodo: 18/01/2019
QUaNTidadE dE diáriaS: 01 dE aliMENTaÇÃo
SErVidor: cB PM Marco aNToNio 
GoNÇalVES corrEia cPf: 455.563.932-49
Valor: r$ 72,00.
ordENador: JoSÉ EdUardo oliVEira PiMENTEl
PraZo Para PrESTaÇÃo dE coNTaS:
05(CINCO) DIAS APÓS a daTa dE rETorNo

Protocolo: 414181
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FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
DA POLÍCIA MILITAR

.

.

.

DESIGNAR FISCAL DE CONTRATO
.

PORTARIA N° 015/2019-ADM FIN/PA.
o diretor do fundo de assistência Social da PMPa - faSPM, usando das 
atribuições que lhes são conferidas pelo dec. N° 108, de 20 de Junho 
de 2011(Estatuto do faSPM) e Portaria N° 053, de 07 de agosto de 
2013(regimento interno do faSPM) e, considerando o disposto no art. 
67 dalei federal N° 8.666/93, de 21 de Junho de 1993, c/c Portaria nº 
019/2019-dP/1 de 02 de Janeiro de 2019;
rESolVE:
art. 1° designar os Policiais Militares, conforme abaixo relacionados, para 
exercerem a função de fiscal, e ou fiscal substitutos, dos contratos admi-
nistrativos e seus objetos, de forma a atender o disposto na lei federal 
N°8.666/93:

2ºTEN QOAPM RG 22871 ELDER JAIME CARVALHO DA ROCHA, em 
substituição ao Ten QOAPM Leonardo Felício dos Santos

CONTRATADA: a.a.J. lourenço e cia ltda, cNPJ nº 05. 619. 593/0001 - 92

CONTRATO N° 008/2015

PUBLICAÇÃO: doE N°32.929, de 16 de julho de 2015

OBJETO: Serviços de limpeza e conservação

CONTRATADA: Souza e assis com. Varejista de água Mineral, cNPJ nº15.207.445/0001 – 14

CONTRATO N° 001/2018

PUBLICAÇÃO: doE Nº33.548, de 30 de janeiro de 2018

OBJETO: fornecimento de água mineral ao faSPM

CONTRATADA: Projebel Serviços e comércio ltda, cNPJ nº nº02. 295. 753/0001-05

CONTRATO N° 0011/2018

PUBLICAÇÃO: doE Nº 33.621, de 21 de maio de 2018

OBJETO: Serviço Terceirizado de apoio administrativo

1ºSGT PM RG 20009 LUIZ CLÓVIS DA SILVA ALVES, em substituição à 3º SGT PM Meriam do Carmo Chaves, 
como fiscal titular, e 3º PM Francisco Gilberto Cavalcante Silva, este em substituição à 3º SGT PM Rute Elena 

Amaral da Conceição, como a fiscal substituto.

CONTRATADA: Pereira e Silva – adv. associados- cNPJ nº nº08. 155. 967/0001 – 54

CONTRATO N° 013/2018

PUBLICAÇÃO: doE N° 33.637, de 14 de junho de 2018

OBJETO: Serviços advocatícios ao faSPM.

3º PM RG 24029 FRANCISCO GILBERTO CAVALCANTE SILVA, em substituição da fiscal substituta, a 3º SGT 
PM Meriam do Carmo Chaves.

CONTRATADA: NP capacitação e Solução Tecnológicas, cNPJ nº07. 797. 967 – 0001 - 95

CONTRATO N° 018/2017

PUBLICAÇÃO: doE Nº 33.453, de 06 de setembro de 2017

OBJETO: fornecimento de ferramenta de pesquisas para banco de preços na adm Pública.

SD PM RG 39013 BRUNO PIRES SIQUEIRA NETO, em substituição à CB PM Dulcicléia Tavares Gomes Pereira, 
como fiscal substituto.

CONTRATADA: centro de integração Empresa Escola – ciEE, cNPJ. 61. 600. .839/0001 - 55

T. COOPERAÇÃO N° 002/2015

PUBLICAÇÃO: doE Nº 33.000, de 27 de outubro de 2015

OBJETO: cooperação recíproca em programa de estágio de estudantes.

CB PM RG 35178 MARIA MAURÍCIA LIMA XAVIER, em substituição à 3º SGT PM Meriam do Carmo Chaves, 
como fiscal substituto.

CONTRATADA: J.l. r. araújo comércio e Serviços, cNPJ n.º 83. 913. 665/0001 - 13,

CONTRATO N° 020/2018

PUBLICAÇÃO: doE Nº 33.682, de 20 de agosto de 2018

OBJETO: fornecimento de fraldas geriátricas para farmaceso.

Art. 2° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, ficando 
revogadas as disposições em contrário.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Belém, 14 deMarço de 2019
aliSSoN GoMES MoNTEiro – cEl QoPM
diretor do faSPM-Pa

Protocolo: 414489

..

POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

PORTARIA
.

PORTARIA Nº 176/2019-GAB/DG/REVOGAÇÃO BELéM, 09 DE 
JANEIRO DE 2019

o delegado Geral da Polícia civil, no uso das atribuições conferidas pelo
artigo 8º da lei complementar nº 022/94. 
coNSidEraNdo o teor do ofício nº 021/2019- SaGa/crH de 088/01/2019, 
da lavra do Secretario adjunto de Gestão administrativa,
arthur rodrigues de Moraes ;
r E S o l V E:
i - rEVoGar, os termos da Portaria nº 1766/2018, de
04/04/2018, que cEdEU o servidor iPc afoNSo alVES rodriGUES, Ma-
trícula nº 5332699, à Secretaria de Segurança Publica- SEGUP, a contar 
de 01/01/2019;
ii - determinar às diretorias de Polícia de administração e
de Recursos Humanos para que adotem as devidas providências ao fiel
cumprimento do presente ato;
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
alBErTo HENriQUE TEiXEira dE BarroS
delegado Geral da Polícia civil

Protocolo: 414088

.

.

DIÁRIA
.

PORTARIA Nº 357/2019- DGPC/OD/DRF 
DE 14 DE MARÇO DE 2019.

coNSidEraNdo o teor do ProT 2019110159, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es)
abaixo nominado(s), ao município de BELÉM, a fim de realizar PARTICI-
PaÇÃo dE rEUNiÃo, no
período de 16 a 18/03/19;
1 . EPc - HYaGo MaciEl fariaS - MaT:5919616
2 . iPc - aNTENor JUlio caMPoS GUEdES - MaT:5939682
3 . iPc - faBio HENriQUE GoNZaGa MacHado - MaT:5940261
4 . dPc - arTHUr SilVa ViEira - MaT:5940497
coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 
e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providen-
cie o pagamento de 02
(duas ) diária(s) do grupo B , no valor de r$ 270,00 (duzentos e setenta 
reais ), perfazendo um
total de r$ 1.080,00 (Um mil e oitenta reais ), para atender despesas 
adicionais decorrentes da
diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
alBErTo HENriQUE TEiXEira dE BarroS
delegado(a) Geral / ordenador(a) de despesas
PORTARIA Nº 358/2019- DGPC/OD/DRF DE 14 DE MARÇO DE 

2019.
coNSidEraNdo o teor do ProT 201940569, que solicitou o deslocamen-
to do(s) servidor(es)
abaixo nominado(s), ao município de REDENÇÃO, a fim de realizar DILI-
GENcia Policial, no
período de 15 a 19/03/19;
1 . dPc - GaBriEl oliVEira BaTiSTa - MaT:5913971
coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 
e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providen-
cie o pagamento de 04 
(quatro) diária(s) do grupo B , no valor de r$ 540,00 (quinhentos e qua-
renta reais ), para atender
despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
alBErTo HENriQUE TEiXEira dE BarroS
delegado(a) Geral / ordenador(a) de despesas
PORTARIA Nº 359/2019- DGPC/OD/DRF DE 14 DE MARÇO DE 

2019.
coNSidEraNdo o teor do ProT 201984036, que solicitou o deslocamen-
to do(s) servidor(es)
abaixo nominado(s), ao município de BARCARENA, a fim de realizar PAR-
TiciPaÇÃo dE
aUdiÊNcia/JUlGaMENTo, no período de 15 a 16/03/19;
1 . iPc - GESSE PErEira ESPiNdola - MaT:5856876
2 . dPc - oriValdo NaSciMENTo PaES BarrETo - MaT:54188933
coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providen-
cie o pagamento de 01
(uma ) diária(s) do grupo B , no valor de r$ 135,00 (cento e trinta e cinco 
reais ), perfazendo um
total de r$ 270,00 (duzentos e setenta reais ), para atender despesas 
adicionais decorrentes da
diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
alBErTo HENriQUE TEiXEira dE BarroS
delegado(a) Geral / ordenador(a) de despesas
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PORTARIA Nº 360/2019- DGPC/OD/DRF DE 14 DE MARÇO DE 
2019.

coNSidEraNdo o teor do ProT 2019107773, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es)
abaixo nominado(s), ao município de BONITO, a fim de realizar DILIGEN-
cia Policial prender
assaltantes de agências bancárias, no período de 14 a 15/03/19.;
1 . iPc - ardilEX NaZarENo doS SaNToS Barra - MaT:5331978
2 . iPc - ElZaMo NiciNio alMEida loBaTo - MaT:57233553
3 . iPc - aNGElo fErrEira MarTiNS - MaT:5913855
coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 
e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providen-
cie o pagamento de 01
(uma ) diária(s) do grupo B , no valor de r$ 135,00 (cento e trinta e cinco 
reais ), perfazendo um
total de r$ 405,00 (quatrocentos e cinco reais ), para atender despesas 
adicionais decorrentes da
diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
alBErTo HENriQUE TEiXEira dE BarroS
delegado(a) Geral / ordenador(a) de despesas
PORTARIA Nº 361/2019- DGPC/OD/DRF DE 14 DE MARÇO DE 

2019.
coNSidEraNdo o teor do ProT 2019104711, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es)
abaixo nominado(s), ao município de BONITO, a fim de realizar DILIGEN-
cia Policial,PrENdEr
aSSalTaNTES dE BaNco no período de 14 a 17/03/19;
1 . iPc - PaUlo roBErTo GoNcalVES dE MENEZES - MaT:5331579
2 . iPc - EMilio dE QUadroS PEiNado JUNior - MaT:5876940
3 . iPc - VicTor fErNaNdES Bricio - MaT:5913932
4 . iPc - NElSoN JorGE dE oliVEira coSTa filHo - MaT:5913951
coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 
e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providen-
cie o pagamento de 03
(três. ) diária(s) do grupo B , no valor de r$ 405,00 (quatrocentos e cinco 
reais ), perfazendo um
total de r$ 1.620,00 (Um mil, seiscentos e vinte reais ), para atender 
despesas adicionais
decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
alBErTo HENriQUE TEiXEira dE BarroS
delegado(a) Geral / ordenador(a) de despesas
PORTARIA Nº 362/2019- DGPC/OD/DRF DE 14 DE MARÇO DE 

2019.
coNSidEraNdo o teor do ProT 2019108608, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es)
abaixo nominado(s), ao município de BONITO, a fim de realizar DILIGEN-
cia Policial, no período
de 14 a 15/03/19;
1 . iPc - roGErio MaNoEl MarTiNS Porfirio - MaT:5411807
2 . iPc - aNToNio fErNaNdo liMa JUNior - MaT:5332214
coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 
e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providen-
cie o pagamento de 01
(uma ) diária(s) do grupo B. , no valor de r$135,00 (cento e trinta e cinco 
reais ), perfazendo um
total de r$ 270,00 (duzentos e setenta reais ), para atender despesas 
adicionais decorrentes da
diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
alBErTo HENriQUE TEiXEira dE BarroS
delegado(a) Geral / ordenador(a) de despesas
PORTARIA Nº 363/2019- DGPC/OD/DRF DE 14 DE MARÇO DE 

2019.
coNSidEraNdo o teor do ProT 2019108300, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es)
abaixo nominado(s), ao município de PORTO DE MOZ, a fim de realizar 
aUdiÊNcia, no período
de 19 a 20/03/19;
1 . dPc - GodofrEdo MarTiNS BorGES - MaT:5835208
2 . iPc - MarTHa lUciaNa dE fariaS liNS GoNÇalVES - MaT:57233596
coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 
e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providen-
cie o pagamento de 01
(uma ) diária(s) do grupo B. , no valor de r$ 135,00 (cento e trinta e cinco 
reais ), perfazendo um
total de r$ 270,00 (duzentos e setenta reais ), para atender despesas 
adicionais decorrentes da
diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
alBErTo HENriQUE TEiXEira dE BarroS
delegado(a) Geral / ordenador(a) de despesas
PORTARIA Nº 364/2019- DGPC/OD/DRF DE 14 DE MARÇO DE 

2019.
coNSidEraNdo o teor do ProT 2019/104534, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es)
abaixo nominado(s), ao município de SANTARÉM, a fim de realizar DILI-
GENcia Policial,
rEcaMBiar PrESo dE JUSTiÇa no período de 19 a 20/03/19;
1 . iPc - MarcElo cHarlES laMEira coSTa - MaT:5623154
coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;

rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providen-
cie o pagamento de 01 (
uma) diária(s) do grupo B , no valor de r$ 135,00 (cento e trinta e cinco 
reais ), para atender
despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
alBErTo HENriQUE TEiXEira dE BarroS
delegado(a) Geral / ordenador(a) de despesas
PORTARIA Nº 365/2019- DGPC/OD/DRF DE 14 DE MARÇO DE 

2019.
coNSidEraNdo o teor do ProT 201950753, que solicitou o deslocamen-
to do(s) servidor(es)
abaixo nominado(s), ao município de CANAÃ DOS CARAJÁS, a fim de 
realizar aUdiÊNcia, no
período de 18 a 21/03/19;
1 . iPc - claUdio Marcio do NaSciMENTo - MaT:5704308
coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 
e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providen-
cie o pagamento de 03
(três) diária(s) do grupo B , no valor de r$ 405,00 (quatrocentos e cinco 
reais), para atender
despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
alBErTo HENriQUE TEiXEira dE BarroS
delegado(a) Geral / ordenador(a) de despesas
PORTARIA Nº 366/2019- DGPC/OD/DRF DE 14 DE MARÇO DE 

2019.
coNSidEraNdo o teor do ProT 2019108412, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es)
abaixo nominado(s), ao município de BELÉM, a fim de realizar AUDIÊN-
cia, no período de 18 a
20/03/19;
1 . iPc - MaYra rafaElla SoUZa da foNSEca - MaT:5913897
coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 
e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providen-
cie o pagamento de 02
(duas ) diária(s) do grupo B , no valor de r$ 270,00 (duzentos e setenta 
reais ), para atender
despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
alBErTo HENriQUE TEiXEira dE BarroS
delegado(a) Geral / ordenador(a) de despesas
PORTARIA Nº 367/2019- DGPC/OD/DRF DE 14 DE MARÇO DE 

2019.
coNSidEraNdo o teor do ProT 2019110524, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es)
abaixo nominado(s), ao Estado do Distrito Federal, a fim de realizar PAR-
TiciPaÇÃo EM cUrSoS
dE aPErfEiÇoaMENTo, no período de 18 a 21/03/19;
1 . dPc - SaMUElSoN YoiTi iGaKi - MaT:57192597
2 . dPc - QUESia PErEira caBral dorEa - MaT:5914243
coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 
e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providen-
cie o pagamento de 03
(três ) diária(s) do grupo c , no valor de r$ 864,00 ( oitocentos e sessenta 
e quatro reais),
perfazendo um total de r$ 1.728,00 (Um mil, setecentos e vinte e oito 
reais), para atender
despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
alBErTo HENriQUE TEiXEira dE BarroS
delegado(a) Geral / ordenador(a) de despesas
PORTARIA Nº 368/2019- DGPC/OD/DRF DE 14 DE MARÇO DE 

2019.
coNSidEraNdo o teor do ProT 2019110159, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es)
abaixo nominado(s), ao município de BELÉM, a fim de realizar PARTICI-
PaÇÃo dE rEUNiÃo, no
período de 17 a 19/03/19;
1 . dPc - alEcio JaNUNES NETo - MaT:5914069
2 . EPc - roNaldo rodriGUES dE oliVEira - MaT:5940214
coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 
e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providen-
cie o pagamento de 02
(duas ) diária(s) do grupo B , no valor de r$ 270,00 (duzentos e setenta 
reais. ), perfazendo um
total de r$ 540,00 (quinhentos e quarenta reais ), para atender despesas 
adicionais decorrentes
da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
alBErTo HENriQUE TEiXEira dE BarroS
delegado(a) Geral / ordenador(a) de despesas
PORTARIA Nº 369/2019- DGPC/OD/DRF DE 14 DE MARÇO DE 

2019.
coNSidEraNdo o teor do ProT 2019110159, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es)
abaixo nominado(s), ao município de BELÉM, a fim de realizar PARTICI-
PaÇÃo dE rEUNiÃo, no
período de 17 a 21/03/19;
1 . iPc - MarcoS MaGalHaES rEBoUcaS - MaT:5859441
2 . dPc - SilVio Birro dUarTY NETo - MaT:5619238
3 . dPc - rafaEl aUGUSTo dE aNdradE - MaT:5940388
coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 
e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providen-
cie o pagamento de 04
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(quatro ) diária(s) do grupo B , no valor de r$ 540,00 (quinhentos e qua-
renta reais ), perfazendo
um total de r$ 1.620,00 (Um mil, seiscentos e vinte reais ), para atender 
despesas adicionais
decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
alBErTo HENriQUE TEiXEira dE BarroS
delegado(a) Geral / ordenador(a) de despesas
PORTARIA Nº 370/2019- DGPC/OD/DRF DE 14 DE MARÇO DE 

2019.
coNSidEraNdo o teor do ProT 2019110159, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es)
abaixo nominado(s), ao município de BELÉM, a fim de realizar PARTICI-
PaÇÃo dE rEUNiÃo, no
período de 17 a 19/03/19.;
1 . iPc - PaUlo cESar PErEira da SilVa BarBoSa - MaT:5940190
2 . iPc - rafaEl carValHo GUiMaraES - MaT:5941051
3 . dPc - KElSSoN ScHNEidEr araUJo alEXaNdriNo - MaT:5940502
coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 
e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providen-
cie o pagamento de 02
(duas ) diária(s) do grupo B , no valor de r$ 270,00 (duzentos e setenta 
reais.. ), perfazendo um
total de r$ 810,00 (oitocentos e dez reais.. ), para atender despesas 
adicionais decorrentes da
diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
alBErTo HENriQUE TEiXEira dE BarroS
delegado(a) Geral / ordenador(a) de despesas
PORTARIA Nº 371/2019- DGPC/OD/DRF DE 14 DE MARÇO DE 

2019.
coNSidEraNdo o teor do ProT 2019110159, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es)
abaixo nominado(s), ao município de BELÉM, a fim de realizar PARTICI-
PaÇÃo dE rEUNiÃo, no
período de 17 a 19/03/19..;
1 . iPc - NEiSoN da coSTa caliXTo - MaT:5913866
2 . EPc - daMariS PriScila loBaTo dE SoUSa - MaT:5940126
coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 
e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providen-
cie o pagamento de 02
(duas ) diária(s) do grupo B , no valor de r$ 270,00 (duzentos e setenta 
reais ), perfazendo um
total de r$ 540,00 (quinhentos e quarenta reais ), para atender despesas 
adicionais decorrentes
da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
alBErTo HENriQUE TEiXEira dE BarroS
delegado(a) Geral / ordenador(a) de despesas
PORTARIA Nº 372/2019- DGPC/OD/DRF DE 14 DE MARÇO DE 

2019.
coNSidEraNdo o teor do ProT 2019/107238, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es)
abaixo nominado(s), ao município de BELÉM, a fim de realizar DILIGEN-
cia Policial, lEi SEca 
no período de 17 a 23/03/19.;
1 . EPc - SiMoNE frEiTaS doS PaSSoS - MaT:5411416
2 . EPc - Tarcio da SilVa cUNHa - MaT:5940285
coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 
e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providen-
cie o pagamento de 06
(seis ) diária(s) do grupo B , no valor de r$ 810,00 (oitocentos e dez reais 
), perfazendo um total
de r$ 1.620,00 (Um mil, seiscentos e vinte reais ), para atender despesas 
adicionais decorrentes
da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
alBErTo HENriQUE TEiXEira dE BarroS
delegado(a) Geral / ordenador(a) de despesas
PORTARIA Nº 373/2019- DGPC/OD/DRF DE 14 DE MARÇO DE 

2019.
coNSidEraNdo o teor do ProT 2019/107238, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es)
abaixo nominado(s), ao município de BELÉM, a fim de realizar DILIGEN-
cia Policial, lEi SEca
no período de 17 a 23/03/19;
1 . iPc - MarcEliNo coNcEicao fErrEira da SilVa - MaT:5411629
2 . iPc - iSraEl BriTo da SilVa - MaT:5876974
3 . iPc - WilSoN EUdiracY do laGo - MaT:5436800
4 . EPc - dENiSE HElENa GiBSoN fUrTado coSTa - MaT:5913792
5 . dPc - lUiZa MoEMa SarMENTo dE carValHo - MaT:5940512
coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 
e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providen-
cie o pagamento de 06
(seis ) diária(s) do grupo B , no valor de r$ 810,00 (oitocentos e dez reais 
), perfazendo um total
de r$ 4.050,00 (quatro mil, e cinquenta reais. ), para atender despesas 
adicionais decorrentes da
diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
alBErTo HENriQUE TEiXEira dE BarroS
delegado(a) Geral / ordenador(a) de despesas

PORTARIA Nº 374/2019- DGPC/OD/DRF DE 14 DE MARÇO DE 
2019.

coNSidEraNdo o teor do ProT 2019/106730, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es)
abaixo nominado(s), ao município de SOURE, a fim de realizar PARTICI-
PaÇÃo EM cUrSoS dE
aPErfEiÇoaMENTo, no período de 17 a 22/03/19.;
1 . iPc - afoNSo alVES rodriGUES - MaT:5332699
2 . aTPc - ocilEa liMa dE araUJo - MaT:5158141
3 . iPc - JoSE roBErTo Barra BraGa - MaT:57192632
coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 
e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providen-
cie o pagamento de 05
(cinco ) diária(s) do grupo B , no valor de r$ 675,00 (seiscentos e setenta 
e cinco reais.. ),
perfazendo um total de r$ 2.025,00 (dois mil e vinte e cinco reais ), para 
atender despesas
adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
alBErTo HENriQUE TEiXEira dE BarroS
delegado(a) Geral / ordenador(a) de despesas
PORTARIA Nº 375/2019- DGPC/OD/DRF DE 14 DE MARÇO DE 

2019.
coNSidEraNdo o teor do ProT 2019110159, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es)
abaixo nominado(s), ao município de BELÉM, a fim de realizar PARTICI-
PaÇÃo dE rEUNiÃo, no
período de 17 a 19/03/19;
1 . EPc - ViNiciUS carValHo carraro - MaT:5939647
2 . iPc - ViTor MaTHEUS BraSil fErrEira - MaT:5917586
coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 
e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providen-
cie o pagamento de 02
(duas ) diária(s) do grupo B , no valor de r$ 270,00 (duzentos e setenta 
reais ), perfazendo um
total de r$ 540,00 (quinhentos e quarenta reais ), para atender despesas 
adicionais decorrentes
da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
alBErTo HENriQUE TEiXEira dE BarroS
delegado(a) Geral / ordenador(a) de despesas
PORTARIA Nº 376/2019- DGPC/OD/DRF DE 14 DE MARÇO DE 

2019.
coNSidEraNdo o teor do ProT 2019110046, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es)
abaixo nominado(s), ao município de CURUÇÁ, a fim de realizar DILI-
GENcia
Policial,oPEraÇÃo “ GáS” no período de 16 a 17/03/19;
1 . iPc - alcY caSTElo BraNco diNiZ JUNior - MaT:51472409
2 . EPc - MarcElo SoUZa fraNcES - MaT:54196349
coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 
e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providen-
cie o pagamento de 01
(uma ) diária(s) do grupo a , no valor de r$ 95,00 (noventa e cinco reais. 
), perfazendo um total de
r$ 190,00 (cento e noventa reais ), para atender despesas adicionais 
decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
alBErTo HENriQUE TEiXEira dE BarroS
delegado(a) Geral / ordenador(a) de despesas
PORTARIA Nº 377/2019- DGPC/OD/DRF DE 14 DE MARÇO DE 

2019.
coNSidEraNdo o teor do ProT 2019110135, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es)
abaixo nominado(s), ao município de REDENÇÃO, a fim de realizar DILI-
GENcia Policial, no
período de 16 a 19/03/19;
1 . EPc - MilENE aNdrEZa MarTiNS E SoUZa - MaT:54183831
2 . EPc - GlaUBEr PiNTo frEiTaS - MaT:54184099
3 . iPc - aNToNio SErGio SoUZa SilVa - MaT:8400772
4 . iPc - doNiValdo dE JESUS PalHa - MaT:5412226
5 . iPc - fEliPE ViTor diaS caSTro - MaT:57213360
coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 
e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providen-
cie o pagamento de 03
(três ) diária(s) do grupo B , no valor de r$ 405,00 (quatrocentos e cinco 
reais ), perfazendo um
total de r$ 2.025,00 (dois mil e vinte e cinco reais ), para atender des-
pesas adicionais
decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
alBErTo HENriQUE TEiXEira dE BarroS
delegado(a) Geral / ordenador(a) de despesas
PORTARIA Nº 378/2019- DGPC/OD/DRF DE 14 DE MARÇO DE 

2019.
coNSidEraNdo o teor do ProT 201975730, que solicitou o deslocamen-
to do(s) servidor(es)
abaixo nominado(s), ao município de TUCUMÃ, a fim de realizar DILIGEN-
cia Policial, no período
de 15 a 18/03/19.;
1 . EPc - EdValdo MaUricio dE aNdradE - MaT:5940125
coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
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rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providen-
cie o pagamento de 03 
(três ) diária(s) do grupo B , no valor de r$ 405,00 (quatrocentos e cinco 
reais ), para atender
despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
alBErTo HENriQUE TEiXEira dE BarroS
delegado(a) Geral / ordenador(a) de despesas
PORTARIA Nº 379/2019- DGPC/OD/DRF DE 14 DE MARÇO DE 

2019.
coNSidEraNdo o teor do ProT 2019/100306, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es)
abaixo nominado(s), ao município de BELÉM, a fim de realizar PARTICI-
PaÇÃo dE rEUNiÃo, no
período de 18 a 20/03/19;
1 . iPc - JoSE SaNToS dE SoUZa - MaT:5421926
2 . iPc - GEaNdrE MaToS alVarENGa - MaT:80845200
3 . dPc - WaNEY fraNÇa alEXaNdrE - MaT:5940485
coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 
e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providen-
cie o pagamento de 02
(duas ) diária(s) do grupo B , no valor de r$ 270,00 (duzentos e setenta 
reais ), perfazendo um
total de r$ 810,00 (oitocentos e dez reais), para atender despesas adi-
cionais decorrentes da
diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
alBErTo HENriQUE TEiXEira dE BarroS
delegado(a) Geral / ordenador(a) de despesas
PORTARIA Nº 380/2019- DGPC/OD/DRF DE 14 DE MARÇO DE 

2019.
coNSidEraNdo o teor do ProT 201940347, que solicitou o deslocamen-
to do(s) servidor(es)
abaixo nominado(s), ao Distrito Federal , a fim de realizar REALIZAÇÃO 
dE aPUraÇÕES
adMiNiSTraTiVaS iNTErNaS, no período de 19 a 23/03/19;
1 . dPc - iSoMarY aNdradE rEGiS MoNTEiro - MaT:5826080
2 . EPc - Maria ofElia alBaNo BaiMa - MaT:54185474
coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 
e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providen-
cie o pagamento de 04
(quatro ) diária(s) do grupo c , no valor de r$ .1.152,00 (Um mil, cento 
e cinquenta e dois reais ),
perfazendo um total de r$ 2.304,00 (dois mil, trezentos e quatro reais ), 
para atender despesas
adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
alBErTo HENriQUE TEiXEira dE BarroS
delegado(a) Geral / ordenador(a) de despesas
PORTARIA Nº 381/2019- DGPC/OD/DRF DE 14 DE MARÇO DE 

2019.
coNSidEraNdo o teor do ProT 201940386, que solicitou o deslocamen-
to do(s) servidor(es)
abaixo nominado(s), ao Distrito Federal, a fim de realizar AUDIÊNCIA, no 
período de 19 a 23/03/19;
1 . iPc - carloS EdUardo MUllEr E SaNToS - MaT:5913871
coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 
e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providen-
cie o pagamento de 04
(quatro ) diária(s) do grupo c. , no valor de r$ 1.152,00 (Um mil, cento 
e cinquenta e dois reais ),
para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
alBErTo HENriQUE TEiXEira dE BarroS
delegado(a) Geral / ordenador(a) de despesas

Protocolo: 414254
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.

OUTRAS MATéRIAS
.

SELEÇÃO INTERNA PARA INGRESSO NO I CURSO DE 
ESPECIALIZAÇÃO EM INVESTIGAÇÃO POLICIAL MODERNA

EDITAL Nº 004/2019-ACADEPOL/PCPA DE 14.03.2019
a dirETora da acadEMia da PolÍcia ciVil do ESTado do Pará – 
acadEPol, no uso de suas atribuições legais, torna público o resultado 
final do Processo de Seleção para o i cUrSo dE ESPEcialiZaÇÃo EM 
iNVESTiGaÇÃo Policial ModErNa, conforme as seguintes disposições:
1. DO RESULTADO FINAL
1.1 o resultado final segue na seguinte ordem: por categoria, nome do 
selecionado, em ordem alfabética.

CATEGORIA: DELEGADO DE POLÍCIA CIVIL

Nº NOME

01. claUdilENE SoUZa Maia

02. criSTiaNo MarcElo do NaSciMENTo 

03. criSTiNo SaNcHES dE BriTo JUNior

04. JarSoN JoEl SaNToS da SilVa

05 MarcUS roGÉrio foNSEca PiNTo

06 PriScilla NaiaTTE SaNToS coSTa

07 raiMUNdo aUGUSTo daMaScENo SoUZa

08 THiaGo JoSÉ dE MENEZES diaS

09 ViTor MarcEliNo BorGES coSTa

10. ViTor PiETScH fraNÇa foNTES

CATEGORIA: INVESTIGADOR DE POLÍCIA CIVIL

Nº NOME

01. adalBErTo coSTa alMEida

02. alEX SaNdro da SilVa MoTa

03. arMiNdo SErrao riBEiro

04. cErlio MarTiNS fErrEira

05 cHarlES MUTraN coSTa

06 EoSodaK coSTa aMador

07 Eraldo MaGNo da SilVa 

08 EUVaNdro frEiTaS MElo

09 EVaNio dE SoUZa SilVa

10. Hilario MilToN da SilVa JUNior

11. JordaN aUGUSTo da SilVa PaNToJa

12. JoSÉ cloViS MoTa do ESPiriTo SaNTo

13. JoSiMar coSTa riBEiro

14. JUlio cESar oliVEira da SilVa

15 MarcUS ViNiciUS da coNcEiÇÃo florES

16. Maria iVETE BarBoSa da SilVa

17. SaNdro diaS da coSTa

18. YNGo cEZar dE faria dUcK

CATEGORIA: Escrivão de Polícia Civil

Nº NOME

01. aNdErSoN lUiZ oliVEira liMa

02. BEJoElSoN loPES araÚJo

03. coNrado oliVEira carNEiro

04. dÉBora caroliNa fEliPE NaSciMENTo

05 dilaYlla fraNlaYdY dE SiQUEira aVila

06 EllEM GoNÇalVES cardoSo oliVEira

07 Haroldo alBUQUErQUE dE MacEdo MoraiS 

08 Márcia criSTiNa dE oliVEira UcHÔa 

09 Maria criSTiNa cardoSo dE aNdradE

10. MicHEliNE diNiZ BarrETo

11. MUrillo dE oliVEira MoNTEiro

12. PaUlo ricardo SaloMÃo dE SoUSa

13. PaUlo VaNdErlEY aGUiar dE carValHo

14. SidNÉia MaNfrEdo PErES dE SoUSa loPES

15 SiMoNE dE PaUla SoriaNo dE MEllo alVES SoUZa

16. WESlEY dE aSSiS liMa SaNToS

caTEGoria: Papiloscopista

Nº NOME

01. aNdErSoN dilariN SoUZa da SilVa BriTo

2. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
2.1 o presente Edital entrará em vigor na data de sua publicação. 
Marituba (Pa), 14 de março de 2019.
KariNa corrEia fiGUEirEdo caMPElo
delegada de Polícia civil
diretora da acadEPol
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CENTRO DE PERÍCIAS CIENTÍFICAS RENATO 
CHAVES

.

ERRATA
.

ERRATA DA PORTARIA Nº 287/2018 DE 05.12.2018, 
PUBLICADA NO DOE Nº 33.757 DE 11.12.2018.

Onde se lê:
“no período de 02.01.2019 a 31.01.2019”
Leia – se:
“no período de 01.01.2019 a 30.01.2019”
cElSo da SilVa MaScarENHaS
diretor-Geral

Protocolo: 414281
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.

DIÁRIA
.

PORTARIA N°.373/ 2018 
OBJETIVO:REALIZAR PERÍCIAS. .

fundamento legal : lEi:5.810/94.
SErVidor:alex da Silva costa
MaTrÍcUla:5931888/1 /Motorista;
SErVidor:Joilson roberto Guimarães Silva
MaTrÍcUla:57194226 /Perito criminal;
origem:MaraBá - Pa destino:STa. Ma.daS BarrEiraS - Pa. 
diáriaS:2.5(duas e meia) PErÍodo:09/05/2018a 11/05/2018. 
ordenador: dr. José Edmilson lobato Junior.

PORTARIA N°.558/ 2018 
oBJETiVo:ParTiciPar dE cUrSo. .
fundamento legal : lEi:5.810/94.
SErVidor:danielli Pinheiro de araujo Vidal
MaTrÍcUla:57192112-2/auxiliar Técnico de Perícias;
SErVidor:francinete de Sousa
MaTrÍcUla:57221137-1/auxiliar Técnico de Perícias;
origem:SaNTarÉM - Pa destino:BElÉM - Pa. 
diáriaS:2.5(duas e meia) PErÍodo:12/08/2018a 14/08/2018. 
ordenador: dr. José Edmilson lobato Junior. 
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.

.

DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO 
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

PORTARIA
.

PORTARIA Nº 807/2019-DG/CGP, DE 14/03/2019
o diretor Geral do departamento de Trânsito do Estado do Pará – dE-
TraN/Pa, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,
r E S o l V E:
NoMEar o servidor cláudio anderson de Souza Wassally, Motorista, ma-
trícula 57175313/2, para exercer o cargo em comissão, daS-03, de Ge-
rente de Transportes deste departamento.
os efeitos desta Portaria entrarão em vigor em 14/03/2019.
JoÃo GUilHErME MElo caValEiro dE MacEdo
diretor Geral

PORTARIA Nº 806/2019-DG/CGP, DE 14/03/2019
o diretor Geral do departamento de Trânsito do Estado do Pará – dE-
TraN/Pa, usando de suas atribuições que lhe são conferidas por lei,
r E S o l V E:
TorNar SEM EfEiTo a Portaria 786/2019-dG/cGP, que exonerou o se-
nhor fraNciSco JoSÉ da SilVa coSTa do cargo em comissão, daS-02, 
de chefe de Grupo de operação e fiscalização de Trânsito de cirETraN 
“a” neste departamento.
JoÃo GUilHErME MElo caValEiro dE MacEdo
diretor Geral

PORTARIA Nº 805/2019-DG/CGP, DE 14/03/2019
o diretor Geral do departamento de Trânsito do Estado do Pará – dE-
TraN/Pa, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,
r E S o l V E:
TorNar SEM EfEiTo a Portaria 787/2019-dG/cGP, que nomeou o senhor 
fraNciSco JoSÉ da SilVa coSTa, para exercer o cargo em comissão, 
daS-03, de Gerente de Transportes deste departamento.
JoÃo GUilHErME MElo caValEiro dE MacEdo
diretor Geral

PORTARIA Nº 790/2019-DG/CGP, DE 13/03/2019
o diretor Geral do departamento de Trânsito do Estado do Pará – dE-
TraN/Pa, usando de suas atribuições que lhe são conferidas por lei,
r E S o l V E:
NoMEar o senhor haroldo alencar de sousa neto, para exercer o cargo 
em comissão, daS-05, de diretor de Tecnologia e informática deste de-
partamento.
os efeitos desta Portaria entrarão em vigor em 14/03/2019.
JoÃo GUilHErME MElo caValEiro dE MacEdo
diretor Geral

PORTARIA Nº 789/2019-DG/CGP, DE 13/03/2019
o diretor Geral do departamento de Trânsito do Estado do Pará – dE-
TraN/Pa, usando de suas atribuições que lhe são conferidas por lei,
r E S o l V E:
rEVoGar a Portaria 061/2019-dG/cGP, que designou o senhor leonardo 
augusto Uchôa das Neves, de assessor, para responder pela diretoria de 
Tecnologia e informática deste departamento, até ulterior deliberação, 
cumulativamente com a função que exerce.
os efeitos desta Portaria entrarão em vigor em 14/03/2019.
JoÃo GUilHErME MElo caValEiro dE MacEdo
diretor Geral

PORTARIA Nº 788/2019-DG/CGP, DE 13/03/2019
o diretor Geral do departamento de Trânsito do Estado do Pará – dE-
TraN/Pa, usando de suas atribuições que lhe são conferidas por lei,
r E S o l V E:
dESiGNar a servidora lorENa lETÍcia rEiS BaraTa, assessora, para 
responder pela coordenadoria de documentação e informação deste de-
partamento, até ulterior deliberação, cumulativamente com a função que 
exerce.
os efeitos desta Portaria entrarão em vigor em 14/03/2019.
JoÃo GUilHErME MElo caValEiro dE MacEdo
diretor Geral

Protocolo: 414384

PORTARIA Nº 689/2019-DG/CGP, DE 28/02/2019.
o diretor Geral do departamento de Trânsito do Estado do Pará – dE-
TraN/Pa, no uso de suas atribuições legais, e,
coNSidEraNdo a solicitação constante do Memº 813/2017-Gcc, de 
26/12/2017, no Processo 2017/550403,
rESolVE:
dESiGNar os servidores abaixo relacionados, ocupantes de cargo Efeti-
vo, para procederem à fiscalização e acompanhamento da execução do 
objeto do Convênio nº 035/2017, firmado entre este Departamento e a 
PrEfEiTUra MUNiciPal dE MoNTE alEGrE/Pa, bem como, dos respec-
tivos termos aditivos, competindo-lhes a prerrogativa de sugerir modifi-
cações que contribuam à sua fiel execução, e ainda, atestar os serviços 
conforme acordados.
TiTUlar:
iVaN caMPoS BEZErra, matrícula 3261891/1;
SUPlENTE:
rildo cÉSar diaS arrifaNo, matrícula 57192790/1.
os efeitos desta Portaria retroagirão a 22/12/2017.
JoÃo GUilHErME MElo caValEiro dE MacEdo
diretor Geral

PORTARIA Nº 776/2019-DAF/CGP, DE 13/03/2019.
a coordenadora de Gestão de Pessoas do departamento de Trânsito do 
Estado do Pará – detran/pa, usando das atribuições que lhe foram dele-
gadas, e,
r E S o l V E:
coNcEdEr ao servidor loriS SoarES BarBoSa, auxiliar operacional 
de Trânsito, matrícula 80845487 /1, lotado na diretoria administrativa e 
financeira, trinta (30) dias de férias, no período de 01/04 a 30/04/2019, 
referentes ao exercício de 01.02.2018/2019.
Nazaré de fátima Matos oliveira
coordenadora de Gestão de Pessoas.
PORTARIA Nº 52/2019– CGD/PAD/DIVERSAS, DE 11/03/2019.
o corregedor chefe do departamento de Trânsito do Estado do Pará, no 
uso de suas atribuições conferidas por lei, e
coNSidEraNdo os termos da Portaria N° 1861/2017-dG/cG/dETraN, 
de 07.06.2017, publicada no Diário Oficial do Estado de 22.06.2017, que 
delegou poderes ao corregedor chefe para instauração de Processo de 
Sindicância investigativa ou acusatória, e/ou processo disciplinar;
coNSidEraNdo os termos do Memorando nº 05/2019-com. de Pad, 
de 11.03.19, subscrito pelo Presidente da comissão Márcio luiz araú-
jo Bittencourt, no qual solicita e justifica a recondução do prazo para a 
realização de atos processantes, conforme artigo 208 da lei 5.810/94, 
e posteriormente a conclusão do Processo administrativo disciplinar nº 
2018/508990.
r E S o l V E:
i – rEcoNdUZir a comissão composta pelos servidores Márcio luiz 
araújo Bittencourt, matrícula nº 57202609/2, Teliane cristina de almeida 
Monteiro, matrícula nº 57175605/1 e rita de cássia Varela Pinheiro, 
matrícula nº 57194031/1, para que seja dada continuidade ao processo 
administrativo disciplinar e a devida conclusão dos trabalhos iniciados 
pela comissão Processante instituída pela PorTaria Nº 28/2018–cGd/
Pad, publicada no doE nº 33.740, Edição de 14.11.2018;
ii – ESTaBElEcEr o prazo de 60 (sessenta) dias, contados a partir de 15 
de março de 2019;
iii – À coordenadoria de Procedimentos disciplinares, e à coordenadoria 
de Gestão de Pessoas para que adotem as providências para o pleno cum-
primento do presente ato.
MarlENilSoN lUiZ PiNHEiro MiraNda
corregedor chefe – dETraN/Pa

PORTARIA Nº 53/2019 – CGD/PAD/DIVERSAS, DE 
12/03/2019.

o corregedor chefe do departamento de Trânsito do Estado do Pará, no 
uso de suas atribuições conferidas por lei, e...
coNSidEraNdo os termos da Portaria N° 1861/2017-dG/cG/dETraN, 
de 07.06.2017, publicada no Diário Oficial do Estado em 22.06.2017, 
que delegou poderes ao corregedor chefe para instauração sindicância, 
investigativa ou acusatória, e/ou processo disciplinar;
coNSidEraNdo os termos do Memorando nº 004/2019-com. de Pad, 
de 12.03.19, subscrito pelo Presidente da comissão antônio Villar 
Pantoja Júnior, por meio do qual solicita e justifica a necessidade de 
novo prazo para a realização de atos processantes, e, posteriormente, 
conclusão do Processo administrativo disciplinar nº 2016/445873, que 
apura possíveis irregularidades relativas à possível acúmulo de cargo e/
ou incompatibilidade de horário de servidor, bem como fatos conexos.
r E S o l V E:
i – rEcoNdUZir a comissão composta pelos servidores aNTÔNio 
Villar PaNToJa JÚNior, matrícula nº 57190675, GEÓrGia oliari 
ToSo, matrícula nº 80845450/1 e JUliaNa coZara oliVEira MarTiNS, 
matrículan° 55588874/1, para, sob a presidência do primeiro, dar 
continuidade aos trabalhos iniciados pela comissão Processante instituída 
pela PorTaria Nº 07/2019-cGd/Pad/diVErSaS, de 11/01/2019, 
publicada no doE nº 33780, de 14/01/2019;
ii –ESTaBElEcEr o prazo de 60 (sessenta) dias, contados a partir de 13 
de março de 2019;
iii – ENcaMiNHar à coordenadoria de Procedimentos disciplinares e à 
coordenadoria de Gestão de Pessoas para que adotem as providências 
para o pleno cumprimento do presente ato.
Marlenilson luiz Pinheiro Miranda
corregedor chefe - dETraN/Pa

Protocolo: 414508
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.

TERMO ADITIVO A CONVÊNIO
.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO
NÚMERO DO CONVÊNIO: Nº 008/2018

ParTES: departamento de Trânsito do Estado do Pará – dETraN/Pa, cNPJ 
n° 05.193.057/0001-78 e MUNicÍPio dE ParaGoMiNaS/Pa, com sede 
na rua do contorno, n° 1212, centro, bairro centro, inscrito no cNPJ/ n° 
05.193.057/0001-78.
oBJETo do coNVÊNio : o MUNicÍPio delega parcialmente ao dETraN/
Pa as competências previstas no artigo 24, incisoiii, do código de Trãnsi-
to Brasileiro, para fins de implantar o sistema de sinalização gráfica hori-
zontal e vertical, bem como a semaférica nas vias do Municipio.
JUSTificaTiVa: Prorrogação de vigência.
ViGÊNcia do adiTiVo : 07/03/2019 a 06/03/2020.
foro: Belém
daTa dE aSSiNaTUra: 06/03/2019.
ordENador rESPoNSáVEl: JoÃo GUilHErME MElo caValEiro dE 
MacEdo 
diretor Geral - detran/Pa

Protocolo: 414150
EXTRATO DE TERMO ADITIVO A CONVÊNIO

NÚMERO DO CONVÊNIO: Nº 007/2018
NÚMERO DO TERMO ADITIVO : 01

ParTES: departamento de Trânsito do Estado do Pará – dETraN/Pa, cNPJ 
n° 04.822.060/0001-40 e MUNicÍPio dE doM EliSEU/Pa, com sede na 
av. JK de oliveira, n° 02, bairro centro, cEP: 68633-000, inscrito no 
cNPJ/ n° 22.953.681/0001-45.
oBJETo do coNVÊNio : o MUNicÍPio delega parcialmente ao dETra/Pa 
as competências previstas no artigo 24, inciso iii, do código de Trãnsito 
Brasileiro, para fins de implantar o sistema de sinalização gráfica horizon-
tal e vertical, bem como a semaférica nas vias do Municipio.
ViGÊNcia: 07/03/2019 a 06/03/2020.
foro: Belém
daTa dE aSSiNaTUra: 06/03/2019
ordENador rESPoNSáVEl: JoÃo GUilHErME MElo caValEiro dE 
MacEdo
diretor Geral - dETraN/Pa

Protocolo: 414159
EXTRATO DE TERMO ADITIVO A CONVÊNIO

NÚMERO DO CONVÊNIO: Nº 004/2018
NÚMERO DO TERMO ADITIVO : 01

ParTES: departamento de Trânsito do Estado do Pará – dETraN/Pa, cNPJ 
n° 04.822.060/0001-40 e MUNicÍPio dE BrEU BraNco/Pa, com sede na 
av. Belém, s/nº, centro, cNPJ nº 34.626.440/0001-70.
oBJETo do coNVÊNio : o MUNiciPio delega parcialmente ao dETra/Pa 
as competências previstas no artigo 24, incisoiii, do código de Trãnsito 
Brasileiro, para fins de implantar o sistema de sinalização gráfica horizon-
tal e vertical, bem como a semaférica nas vias do Municipio.
ViGÊNcia:início: 08/03/2019 Término: 07/03/2020.
foro: Belém
daTa dE aSSiNaTUra: 07/03/2019
ordENador rESPoNSáVEl: JoÃo GUilHErME MElo caValEiro dE 
MacEdo
diretor Geral – dETraN/Pa

Protocolo: 414283

.

.

SUPERINTENDÊNCIA DO SISTEMA 
PENITENCIÁRIO DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

PORTARIA
.

PORTARIA Nº 282/2019-GAB/SUSIPEBELéM, 12 DE MARÇO DE 
2019.

o Secretário Extraordinário de Estado para assuntos Penitenciários em 
exercício, no uso de suas atribuições legais e;
rESolVE:
TorNar SEM EfEiTo a PorTaria Nº 105/2019-GaB/SUSiPE, 
datada de 14/01/2019, publicada no doE nº 33800, de 08/02/2019. 
Protocolo:404856.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
Secretário Extraordinário de Estado para assuntos Penitenciários em exer-
cício

Protocolo: 414340
PORTARIA Nº 225/2019-GAB/SUSIPEBELéM, 12 DE MARÇO DE 

2019.
o Secretário Extraordinário de Estado para assuntos Penitenciários em 
exercício, no uso de suas atribuições legais e;
coNSidEraNdo não precluir a extinção do poder disciplinar da adminis-
tração depois de esgotado o prazo para término dos trabalhos da comis-
são, necessário se faz a concessão de novos e subsequentes prazos para 
a elucidação dos fatos sob apuração, com espeque na busca da verdade 
material, e à luz de princípios como os da eficiência, moralidade e duração 
razoável do processo;
coNSidEraNdo que a análise dos autos demonstra ter a comissão en-
vidado todos os esforços necessários no sentido da instrução e conclusão 
do feito;
CONSIDERANDO ser pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Jus-
tiça no sentido da não conclusão do processo administrativo disciplinar no 
prazo legal não constituir nulidade;

rESolVE:
art. 1º - SUBSTiTUir o membro rENaTo NUNES VallE, pelo servidor aN-
drÉ ricardo NaSciMENTo TEiXEira, Procurador autárquico do Estado, 
na comissão do Processo administrativo disciplinar nº 4640/2018-cGP/
SUSiPE, que passa a ser composta da seguinte forma:
- BrUNo coSTa PiNHEiro dE SoUSa, corregedor do interior, Presidente;
- aNdrÉ ricardo NaSciMENTo TEiXEira, Procurador autárquico do Es-
tado, membro;
- ElToN da coSTa fErrEira, Procurador autárquico do Estado, membro.
art. 2º rEdESiGNar a referida comissão para dar continuidade à apura-
ção dos autos do Processo nº 4640/2018-cGP/SUSiPE, estabelecendo o 
prazo de 120 dias para a conclusão.
dê-se ciência, Publique-se e cumpra-se.
rENaTo NUNES VallE
Secretário Extraordinário de Estado para assuntos Penitenciários em exer-
cício

Protocolo: 414338
PORTARIA Nº 786/2019 - DGP/SUSIPE BELéM/PA, 14 DE 

MARÇO DE 2019.
Nome: BENEdiTo BarBoSa dE lUcENa, agente Prisional, Matrícula nº 
5932723/1;
assunto: licença Nojo.
Período: 01/03/2019 a 08/03/2019.

Protocolo: 414346
PORTARIA Nº 788/2019 – DGP/SUSIPE BELéM/PA, 14 DE 

MARÇO DE 2019.
Nome: lEaNdro aNdrÉ doS SaNToS, Matrícula nº 5937852/1, função: 
agente Prisional;
assunto: licença Gala
Período: 01/03/2019 a 08/03/2019.

Protocolo: 414345
PORTARIA Nº 787/2019 - DGP/SUSIPE BELéM/PA, 14 DE 

MARÇO DE 2019.
Nome: EdValdo SilVa aZUEloS, agente Prisional, Matrícula nº 
57207478/1;
assunto: licença Nojo.
Período: 16/02/2019 a 23/02/2019.

Protocolo: 414349
PORTARIA Nº 789/2019 – DGP/SUSIPE BELéM/PA, 14 DE 

MARÇO DE 2019.
Nome: aNdrÉ fariaS liMa, Matrícula nº 5941426/1, função: agente 
Prisional.
assunto: licença Paternidade
Período: 21/02/2019 a 02/03/2019.

Protocolo: 414350

.

.

ADMISSÃO DE SERVIDOR
.

ATO:PORTARIA Nº 265/2019-GAB/SUSIPE
contratar em caráter de substituição, mediante Processo Seletivo Simpli-
ficado, autorizada através do processo nº 2019/24445, de 18 de fevereiro 
de 2019 e 2019/24456 de 20 de fevereiro de 2019, os Servidores Tempo-
rários, conforme vigência relacionada no anexo desta Portaria.
Órgão: SUPEriNT do SiST PENiTENciario do ESTado Para
ModalidadE dE adMiSSÃo: TEMPorário
data de admissão: 13/03/2019 Término Vínculo: 12/03/2020
Nome do Servidor: GEUciVaN ValENTE carNEiro em substituição a an-
tonio oliveira ferreira
cargo do Servidor: aGENTE PriSioNal
data de admissão: 13/03/2019 Término Vínculo: 12/03/2020
Nome do Servidor: roBSoN doS SaNToS caSTro em substituição a 
cícero da Silva Souza
cargo do Servidor: aGENTE PriSioNal
data de admissão: 13/03/2019 Término Vínculo: 12/03/2020
Nome do Servidor: alEX da foNSEca BarBoSa em substituição a lean-
dro de oliveira Nogueira
cargo do Servidor: aGENTE PriSioNal
data de admissão: 13/03/2019 Término Vínculo: 12/03/2020
Nome do Servidor: ZidEoN fraNciSco fErrEira em substituição a Mar-
celo Gomes
cargo do Servidor: aGENTE PriSioNal
data de admissão: 13/03/2019 Término Vínculo: 12/03/2020
Nome do Servidor: MarcilENo da coSTa SoUZa em substituição a dir-
son reis Gonçalves
cargo do Servidor: aGENTE PriSioNal
data de admissão: 13/03/2019 Término Vínculo: 12/03/2020
Nome do Servidor: KaWai da SilVa dE fiGUEirEdo da em substituição 
a antônio carlos Bezerra Pereira
cargo do Servidor: aGENTE PriSioNal
data de admissão: 13/03/2019 Término Vínculo: 12/03/2020
Nome do Servidor: PaTricK SaliM GUiMarÃES loBo em substituição a 
alan Gomes do amaral
cargo do Servidor: aGENTE PriSioNal
data de admissão: 13/03/2019 Término Vínculo: 12/03/2020
Nome do Servidor: adriaNo fErrEira PirES em substituição a alexan-
dre Queiroz lima
cargo do Servidor: aGENTE PriSioNal
data de admissão: 13/03/2019 Término Vínculo: 12/03/2020
Nome do Servidor: JoSÚE ViNolTE GalÚcio em substituição a João Ba-
tista de almeida Parente
cargo do Servidor: aGENTE PriSioNal
data de admissão: 13/03/2019 Término Vínculo: 12/03/2020
Nome do Servidor: NEY PErEira dE SoUSa JUNior em substituição a 
Maelton dos Santos lobato
cargo do Servidor: aGENTE PriSioNal
data de admissão: 13/03/2019 Término Vínculo: 12/03/2020



 diário oficial Nº 33825  51 Sexta-feira, 15 de MARÇO de 2019

Nome do Servidor: adriEl daS cHaGaS SaNToS em substituição a ori-
valdo Branches da Silva filho
cargo do Servidor: aGENTE PriSioNal
data de admissão: 13/03/2019 Término Vínculo: 12/03/2020
Nome do Servidor: JoNaTaS aMaral lEal em substituição a Venilson 
dos Santos Vidal
cargo do Servidor: aGENTE PriSioNal
data de admissão: 13/03/2019 Término Vínculo: 12/03/2020
Nome do Servidor: alENilToN rodriGUES MElo em substituição a Wa-
shington carlos Picanço de farias
cargo do Servidor: aGENTE PriSioNal
data de admissão: 13/03/2019 Término Vínculo: 12/03/2020
Nome do Servidor: GUSTaVo WaNdErSoN corrÊa TaVarES em substi-
tuição a Wander Moreira andrade
cargo do Servidor: aGENTE PriSioNal
data de admissão: 13/03/2019 Término Vínculo: 12/03/2020
Nome do Servidor: carPEGiaNE PiNTo NoVaES em substituição a Naza-
reno Palheta de Sousa
cargo do Servidor: aGENTE PriSioNal
JarBaS VaScoNcEloS do carMo
SEcrETário EXTraordiNário dE ESTado Para aSSUNToS PENiTEN-
ciárioS .

Protocolo: 414270
.

LICENÇA PRÊMIO
.

PORTARIA Nº 296/2019-GAB/SUSIPE BELéM, 13 DE MARÇO DE 
2019.

Nome: TiMoTEo ricardo da SilVa loPES, Matrícula nº 54191891/6 
cargo: assessor.
Período aquisitivo: 2014/2017.
Período de Gozo: 07/03/2019 a 05/04/2019.

Protocolo: 414342

.

.

ERRATA
.

ERRATA DA PORTARIA Nº 204/2019-CGP/SUSIPE, PUBLICADA 
NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO Nº 33823, DE 13 DE MARÇO 

DE 2019. PROTOCOLO: 413441.
oNdE SE lÊ: Belém, 03 de março de 2019.
lEia-SE: Belém, 06 de março de 2019.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
rENaTo NUNES VallE
corregedor-Geral Penitenciário do Estado

Protocolo: 414294

.

.

DIÁRIA
.

PORTARIA Nº 2925/2018
Objetivo: escoltar interno a fim de participar de audiência na comarca de 
Bagre-Pa
fundamento legal: art. 145 da lei 5810/94
origem: Breves/Pa-Brasil
destino: Bagre/Pa-Brasil
Servidor(es): 5918628/ EriKSoN HENriQUE lEÃo rodriGUES(agente 
Prisional).
Período: 13 a 14/12/2018 – diária(s): 1.5 (uma e meia)
ordenador: MicHEll MENdES dUraNS da SilVa’

Protocolo: 414288
PORTARIA Nº 242/2019

objetivo: escoltar interno para participar de audiência no município de 
alenquer-Pa
fundamento legal: art. 145 da lei 5810/94
origem: Santarém/Pa-Brasil
destino: alenquer/Pa-Brasil
Servidor(es): 5934993/ JEaN HErBETH SaNToS GalVÃo(agente Prisio-
nal); 57174784/ raldiNEl raMoS rEGo(agente Prisional).
Período: 04 a 06/02/2019 – diária(s): 2.5 (duas e meia).
ordenador: JarBaS VaScoNcEloS do carMo

PORTARIA Nº 589/2019
Objetivo: escoltar interno a fim de participar de audiência na comarca de 
oriximiná-Pa
fundamento legal: art. 145 da lei 5810/94
origem: Santarém/Pa-Brasil
destino: oriximiná/Pa-Brasil
Servidor(es): 3593057/ GilSoN SilVa daS NEVES(agente Prisional).
Período: 21 a 23/02/2019 – diária(s): 2.5 (duas e meia).
ordenador: JarBaS VaScoNcEloS do carMo

PORTARIA Nº 596/2019
Objetivo: conduzir interna a fim de participar de audiência de instrução e 
julgamento na comarca de Vigia-Pa
fundamento legal: art. 145 da lei 5810/94
origem: Belém/Pa-Brasil
destino: Vigia/Pa-Brasil
Servidor(es): 54193675/ WalTEr BraSil da SilVa(agente Prisional).
Período: 11/02/2019 – diária(s): 1.0 (uma).
ordenador: JarBaS VaScoNcEloS do carMo

PORTARIA Nº 597/2019
Objetivo: a fim de participar de audiência na comarca de Santa Luzia do 
Pará-Pa
fundamento legal: art. 145 da lei 5810/94
origem: Marituba/Pa-Brasil
destino: Santa luzia do Pará/Pa-Brasil
Servidor(es): 5942333/ aNdErSoN rUY MorEira MoTa(agente Prisio-
nal).
Período: 19/02/2019 – diária(s): 1/2 (meia).
ordenador: JarBaS VaScoNcEloS do carMo

PORTARIA Nº 598/2019
Objetivo: a fim de participar de audiência de instrução e julgamento na 
comarca de Paragominas-Pa
fundamento legal: art. 145 da lei 5810/94
origem: Santa izabel/Pa-Brasil
destino: Paragominas/Pa-Brasil
Servidor(es): 5934500/ clEBEr aUGUSTo Maia doS SaNToS(agente 
Prisional).
Período: 25 a 26/02/2019 – diária(s): 1.5 (uma e meia).
ordenador: JarBaS VaScoNcEloS do carMo

PORTARIA Nº 599/2019
objetivo: realizar visita domiciliar aos familiares de paciente até a cidade 
de Capanema em razão do paciente ter sido beneficiado com desinterna-
ção condicional, expedida pela vara de execuções penais-Pa
fundamento legal: art. 145 da lei 5810/94
origem: Santa izabel/Pa-Brasil
destino: capanema/Pa-Brasil
Servidor(es): 5836530/ coNSTElaÇÃo dE SoUZa MiraNda(assistente 
Social).
Período: 29/01/2019 – diária(s): 1/2 (meia).
ordenador: JarBaS VaScoNcEloS do carMo

PORTARIA Nº 600/2019
Objetivo: a fim de participar de audiência na comarca de Mãe do Rio-PA
fundamento legal: art. 145 da lei 5810/94
origem: Belém/Pa-Brasil
destino: Mãe do rio/Pa-Brasil
Servidor(es): 51524611/ EdMilSoN da crUZ SilVa(agente Prisional).
Período: 19/02/2019 – diária(s): 1/2 (meia).
ordenador: JarBaS VaScoNcEloS do carMo

PORTARIA Nº 601/2019
Objetivo: escoltar interno a fim de participar de audiênciade instrução e 
julgamento na comarca de Xinguara-Pa
fundamento legal: art. 145 da lei 5810/94
origem: Santa izabel/Pa-Brasil
destino: Xinguara/Pa-Brasil
Servidor(es): 594299/ lUcaS fErrEira da cUNHa(agente Prisional).
Período: 14 a 19/02/2019 – diária(s): 5.5 (cinco e meia).
ordenador: JarBaS VaScoNcEloS do carMo

PORTARIA Nº 602/2019
Objetivo: escoltar interno a fim de participar de audiênciade instrução e 
julgamento na comarca de Moju-Pa
fundamento legal: art. 145 da lei 5810/94
origem: Santa izabel/Pa-Brasil
destino: Moju/Pa-Brasil
Servidor(es): 594225/ MaNoEl aNdErSoN da S. rodriGUES(agente 
Prisional).
Período: 14/02/2019 – diária(s): 1/2 (meia).
ordenador: JarBaS VaScoNcEloS do carMo

PORTARIA Nº 603/2019
Objetivo: escoltar interno a fim de participar de audiênciade instrução e 
julgamento na comarca de Moju-Pa
fundamento legal: art. 145 da lei 5810/94
origem: Santa izabel/Pa-Brasil
destino: Moju/Pa-Brasil
Servidor(es): 594301/ criSTiaN GEorGE SaNTiaGo do ESPiriTo SaN-
To(agente Prisional).
Período: 13/02/2019 – diária(s): 1/2 (meia).
ordenador: JarBaS VaScoNcEloS do carMo

PORTARIA Nº 604/2019
Objetivo: escoltar interno a fim de participar de audiênciade instrução e 
julgamento na comarca de Tucuruí-Pa
fundamento legal: art. 145 da lei 5810/94
origem: Marituba/Pa-Brasil
destino: Tucuruí/Pa-Brasil
Servidor(es): 5176190/ PaUlo HENriQUE calaNdriNi TaBaraNa(a-
gente Prisional).
Período: 21 a 23/01/2019 – diária(s): 2.5 (duas e meia).
ordenador: JarBaS VaScoNcEloS do carMo

PORTARIA Nº 605/2019
Objetivo: escoltar interno a fim de participar de audiênciade instrução e 
julgamento na comarca de abaetetuba-Pa
fundamento legal: art. 145 da lei 5810/94
origem: Marituba/Pa-Brasil
destino: abaetetuba/Pa-Brasil
Servidor(es): 5427916/ EMaNoEl SoarES GalVÃo(agente Prisional).
Período: 26/01/2019 – diária(s): 1/2 (meia).
ordenador: JarBaS VaScoNcEloS do carMo

PORTARIA Nº 606/2019
Objetivo: escoltar interno a fim de participar de audiênciade instrução e 
julgamento na comarca de igarapé açu-Pa
fundamento legal: art. 145 da lei 5810/94
origem: Marituba/Pa-Brasil
destino: igarapé açu/Pa-Brasil
Servidor(es): 57203842/ adSoN roBErTo NaSciMENTo dE MENdoN-
Ça(agente Prisional).
Período: 31/01/2019 – diária(s): 1/2 (meia).
ordenador: JarBaS VaScoNcEloS do carMo

PORTARIA Nº 607/2019
Objetivo: escoltar interno a fim de participar de audiênciade instrução e 
julgamento na comarca de Xinguara-Pa
fundamento legal: art. 145 da lei 5810/94
origem: Marituba/Pa-Brasil
destino: Xinguara/Pa-Brasil
Servidor(es): 57205749/ JoSiNEi caSTro do NaSciMENTo(agente Prisional).
Período: 10 a 13/02/2019 – diária(s): 3.5 (três e meia).
ordenador: JarBaS VaScoNcEloS do carMo
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PORTARIA Nº 609/2019
objetivo: escoltar interno a fim de participar de audiênciade instrução e 
julgamento na comarca de cachoeira do arari-Pa
fundamento legal: art. 145 da lei 5810/94
origem: Belém/Pa-Brasil
destino: cachoeira do arari/Pa-Brasil
Servidor(es): 5913390/ fErNaNdo coElHo dE SoUZa(agente Prisio-
nal).
Período: 14 a 16/01/2019 – diária(s): 2.5 (duas e meia).
ordenador: JarBaS VaScoNcEloS do carMo

PORTARIA Nº 610/2019
Objetivo: escoltar interno a fim de participar de audiência na comarca de 
Muaná-Pa
fundamento legal: art. 145 da lei 5810/94
origem: ananindeua/Pa-Brasil
destino: Muaná/Pa-Brasil
Servidor(es): 5891543/ rooSEVElT MarQUES loBo(agente Prisional).
Período: 13 a 15/02/2019 – diária(s): 2.5 (duas e meia).
ordenador: JarBaS VaScoNcEloS do carMo

PORTARIA Nº 625/2019
objetivo: escoltar interno para participar de audiência no município de 
capanema-Pa
fundamento legal: art. 145 da lei 5810/94
origem: Santa izabel/Pa-Brasil
destino: capanema/Pa-Brasil
Servidor(es): 5942995/ JEaN carloS SilVa coElHo(agente Prisional); 
594300/ fEliPE rEiS dE alcaNTara(agente Prisional).
Período: 13/02/2019 – diária(s): 1/2 (meia).
ordenador: JarBaS VaScoNcEloS do carMo

PORTARIA Nº 626/2019
Objetivo: escoltar interno a fim de participar de audiência no município 
de Paragominas-Pa
fundamento legal: art. 145 da lei 5810/94
origem: Santa izabel/Pa-Brasil
destino: Paragominas/Pa-Brasil
Servidor(es): 57220647/ dioGo do NaSciMENTo MENEZES(agente Pri-
sional); 57220647/ ValdiMilSoN MEScoUTo cordEiro(agente Prisio-
nal).
Período: 19 a 21/02/2019 – diária(s): 2.5 (duas e meia).
ordenador: JarBaS VaScoNcEloS do carMo

PORTARIA Nº 627/2019
Objetivo: escoltar interno a fim de participar de audiência de instrução e 
julgamento na comarca de redenção-Pa
fundamento legal: art. 145 da lei 5810/94
origem: Santa izabel/Pa-Brasil
destino: redenção/Pa-Brasil
Servidor(es): 57210776/ JoSE aNcHiETa doS SaNToS BraGa(agente 
Prisional); 5907260/ clEiToN fErrEira faro(agente Prisional).
Período: 17 a 22/02/2019 – diária(s): 5.5 (cinco e meia).
ordenador: JarBaS VaScoNcEloS do carMo

PORTARIA Nº 628/2019
objetivo: escoltar interno para audiência de instrução e julgamento na 
comarca de Bragança-Pa
fundamento legal: art. 145 da lei 5810/94
origem: ananindeua/Pa-Brasil
destino: Bragança/Pa-Brasil
Servidor(es): 5919339/ MadiNalVa do Socorro SoUSa doS SaN-
ToS(agente Prisional).
Período: 11/02/2019 – diária(s): 1/2 (meia).
ordenador: JarBaS VaScoNcEloS do carMo

PORTARIA Nº 629/2019
Objetivo: escoltar interno a fim de participar de audiência de instrução e 
julgamento na comarca de itupiranga-Pa
fundamento legal: art. 145 da lei 5810/94
origem: Santa izabel/Pa-Brasil
destino: itupiranga/Pa-Brasil
Servidor(es): 5835771/ PaUlo Baia doS SaNToS(agente Prisional); 
5835771/ EdiMar ESPiNdola cardoSo(agente Prisional).
Período: 28/01 a 01/02/2019 – diária(s): 1/2 (meia).
ordenador: JarBaS VaScoNcEloS do carMo

PORTARIA Nº 630/2019
Objetivo: escoltar interno a fim de participar de audiência no município 
de almeirim-Pa
fundamento legal: art. 145 da lei 5810/94
origem: Santarém/Pa-Brasil
destino: almeirim/Pa-Brasil
Servidor(es): 5937509/ GErSoN BroNi PErEira filHo(agente Prisio-
nal); 5941422/ MarcEliNo SoarES dE liMa BarBoSa(agente Prisio-
nal).
Período: 19 a 23/02/2019 – diária(s): 4.5 (quatro e meia).
ordenador: JarBaS VaScoNcEloS do carMo

PORTARIA Nº 711/2019
Objetivo: escoltar interno a fim de participar de audiência de instrução e 
julgamento na comarca de Tucumã-Pa
fundamento legal: art. 145 da lei 5810/94
origem: Santa izabel/Pa-Brasil
destino: Tucumã/Pa-Brasil
Servidor(es): 8400891/ rodriGo aUGUSTo dE oliVEira(agente Prisio-
nal).
Período: 10 a 21/02/2019 – diária(s): 11.5 (onze e meia).
ordenador: JarBaS VaScoNcEloS do carMo

PORTARIA Nº 712/2019
Objetivo: escoltar interno a fim de participar de audiência de instrução e 
julgamento na comarca de ourilândia do Norte-Pa
fundamento legal: art. 145 da lei 5810/94
origem: Marituba/Pa-Brasil
destino: ourilândia do Norte/Pa-Brasil
Servidor(es): 5922138/ JoSE aNToNio rEiS diaS(agente Prisional).
Período: 30/01 a 03/02/2019 – diária(s): 4.5 (quatro e meia).
ordenador: JarBaS VaScoNcEloS do carMo

PORTARIA Nº 713/2019
objetivo: escoltar interno a fim de participar de audiência na comarca de 
Tailândia-Pa
fundamento legal: art. 145 da lei 5810/94
origem: Marituba/Pa-Brasil
destino: Tailândia/Pa-Brasil
Servidor(es): 6039455/ rafaEl BraBo dE VaScoNcEloS(agente Pri-
sional).
Período: 12/02/2019 – diária(s): 1/2 (meia).
ordenador: JarBaS VaScoNcEloS do carMo

Protocolo: 414284

.

.

OUTRAS MATéRIAS
.

EXCLUSÃO DE PORTARIA DIÁRIA
Excluir o servidor GlaYdSoN do NaSciMENTo SilVa na PorTaria 
Nº 4547/2018 dar/dGP/SUSiPE de 14/09/2018, publicada no doE nº 
33703, de 19/09/2018.

Protocolo: 414290
INCLUSÃO DE PORTARIA DIÁRIA 

incluir o servidorJHEYMiSoN SoUZa SiQUEira na PorTaria Nº 
4547/2018 dar/dGP/SUSiPE de 14/09/2018, publicada no doE nº 
33703, de 19/09/2019.

Protocolo: 414291
INCLUSÃO DE PORTARIA DIÁRIA 

incluir o servidorValTEr JaX loBo WaNZElEr na PorTaria Nº 350/2019 
dar/dGP/SUSiPE de 12/02/2019, publicada no doE nº 33812, de 
25/02/2019.

Protocolo: 414292

.

.

SECRETARIA DE ESTADO 
DE CULTURA

.

.

.

FUNDAÇÃO CULTURAL DO PARÁ

.

.

.

ERRATA
.

ERRATA da portaria Coletiva n° 57 de 13 de março de 2019, pub-
licada no DOE 33.824 de 14/03/2019, Protocolo: 413758, a qual 

trata também das nomeações dos servidores:

Maria do Socorro Baia dos Santos coordenador da Biblioteca Pública “arthur Vianna” GEP-daS-011.4

Simone Maria Matos Moreira coordenador de Processamento Técnico GEP-daS-011.4

Suzana Tota da Silva coordenador de Promoção Editorial GEP-daS-011.4

a NoMEaÇÃo doS SErVidorES aciMa PaSSará dE 01/03/2019 Para 
01/02/2019,
Belém, 14 de março de 2019.
JoÃo aUGUSTo ViEira MarQUES JUNior
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará/fcP.

Protocolo: 414097

t.
.

TORNAR SEM EFEITO
.

o Presidente da fundação cultural do Estado do Pará, usando das atribui-
ções que lhe são conferidas pelo decreto nº 4.437, de 20 de agosto de 
1986, nos termos da lei nº 5.322, de 26 de junho de 1986, alterada pela 
lei nº 6.576, de 3 de setembro de 2003, alterada pela lei nº 8.096, de 
1º de janeiro de 2015 e pelo decreto do Governador do Estado do Pará, 
publicado no doE nº 33782 de 16 de janeiro de 2019,
rESolVE:
TorNar SEM EfEiTo a Portaria n.º11 de 30/01/2019, publicada no doE 
n.º337494 de 31/01/2019, a qual delega ao servidor EdilBErTo TriN-
dadE dE SoUZa, matrícula nº 57233316/1, ocupante do cargo de aS-
SiSTENTE adMiNiSTraTiVo, competência referente a todas as entradas 
de recurso próprio desta fcP; tais como: recebimento de contratos e con-
vênios do estacionamento e toda renda diária para consolidação junto à 
coordenadoria de orçamento e finanças, SiafEM e na conta de recurso 
próprio da fcP.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
JoÃo aUGUSTo ViEira MarQUES JUNior
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará/fcP

Protocolo: 414188
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..

FUNDAÇÃO CARLOS GOMES

.

.

.

ADMISSÃO DE SERVIDOR
.

PORTARIA N° 044/2019
a Superintendente da fundação carlos Gomes, usando de suas atribui-
ções legais, conferidas pelo art. 6° da lei 5.939 de 15 de janeiro de 1996.
considerando o decreto de 14.01.2019, publicado no doe nº 33.781 de 
15.01.2019;
rESolVE:
NoMEar, aNa TErEZiNHa MorEira BEZErra, para o cargo de assessor 
– GEP-daS-012.4 desta fundação, a contar de 13.03.2019.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBlica-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
Belém-Pa, 14 de março de 2019.
Maria da GlÓria BoUlHoSa caPUTo-Superintendente da fcG.

Protocolo: 414368
PORTARIA N° 043/2019

a Superintendente da fundação carlos Gomes, usando de suas atribui-
ções legais, conferidas pelo art. 6° da lei 5.939 de 15 de janeiro de 1996.
considerando o decreto de 14.01.2019, publicado no doe nº 33.781 de 
15.01.2019;
rESolVE:
NoMEar, Maria do roSario BarBoSa MaSToP MarTiNS, para o cargo 
de assessor – GEP-daS-012.4 desta fundação, a contar de 07.03.2019.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBlica-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
Belém-Pa, 14 de março de 2019.
Maria da GlÓria BoUlHoSa caPUTo-Superintendente da fcG.

Protocolo: 414366

.

.

DESIGNAR SERVIDOR
.

PORTARIA N° 045/2019
a Superintendente da fundação carlos Gomes, usando de suas atribui-
ções legais, conferidas pelo art. 6° da lei 5.939 de 15 de janeiro de 1996.
considerando o decreto de 14.01.2019, publicado no doe nº 33.781 de 
15.01.2019;
rESolVE:
dESiGNar a servidora aNa TErEZiNHa MorEira BEZErra para a função 
de agente Público de controle a partir de 13.03.2019.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
Belém-Pa, 14 de março 2019.
Maria da GlÓria BoUlHoSa caPUTo-Superintendente da fcG

Protocolo: 414348

.

.

OUTRAS MATéRIAS
.

DISTRATO DO TERMO DE COMPROMISSO Nº 026/2018 DE 
BOLSA PROFESSOR VISITANTE 

Partes: fundação carlos Gomes (distratante) e MarcElo JardiM dE 
caMPoS (distratado)
Motivo: distratar à partir de 28.02.2019
assinatura: 28.02.2019 - autorização: Processo: nº 2019/92722
ordenador: Maria da Glória Boulhosa caputo - Superintendente da fcG

Protocolo: 414137
RESOLUÇÃO Nº. 001 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2019

REVOGA A RESOLUÇÃO 002/2018.
a PrESidENTE do coNSElHo dE ENSiNo do iNSTiTUTo ESTadUal 
carloS GoMES, no uso das atribuições que lhe confere o regimento 
interno, em cumprimento à decisão do Egrégio conselho de Ensino, em 
sessão realizada no dia 27.02.2019, promulga a seguinte.
rESolUÇÃo:
art. 1°. fica revogada a resolução 002/2018 do coNSEN/fcG.
Art. 2º. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, ficando 
revogadas as disposições em contrário.
Belém, 14 de março de 2019.
Maria da GlÓria BoUlHoSa caPUTo-Presidente do conselho de Ensino

Protocolo: 414378

.

SECRETARIA DE ESTADO 
DE COMUNICAÇÃO

.

.

.

FUNDAÇÃO PARAENSE DE RADIODIFUSÃO

.

.

SUPRIMENTO DE FUNDO
.

PORTARIA Nº 158/2019 DE 14 DE MARÇO DE 2019.
o Presidente da fundação Paraense de radiodifusão – fUNTElPa, no uso 
das atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto Governamental de 
18 de Janeiro de 2019 e de acordo com a lei nº. 7.215 de 03 de novembro 
de 2008;
coNSidEraNdo os termos da solicitação de Suprimento de fundos da 
coordenadoria de Planejamento, constante no Processo nº 2019/104099, 
de 11/03/2019.
r E S o l V E:
1 – conceder Suprimento de fundos ao servidor; clEBEr PENa cardo-
So, ocupante do cargo em comissão de assistente i, matrícula funcional 
nº 55585598/2 e c.P.f.: 760.712.002-53 no valor de r$ 1.000,00 (hum 
mil reais), obedecendo a seguinte classificação orçamentária.
Programa de Trabalho: 658338
Natureza de despesa: 339030
fonte: 0101
2 – determinar o prazo máximo de 60 (sessenta) dias, a contar da data de 
emissão da ordem Bancária, para aplicação dos recursos e 10 (dez) dias 
para prestação de contas do referido suprimento.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
HilBErT Hil carrEira do NaSciMENTo
Presidente da fUNTElPa

Protocolo: 414192
PORTARIA Nº 154/2019 DE 13 DE MARÇO DE 2019.

o Presidente da fundação Paraense de radiodifusão – fUNTElPa, no uso 
das atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto Governamental de 
18 de Janeiro de 2019 e de acordo com a lei nº. 7.215 de 03 de novembro 
de 2008;
coNSidEraNdo os termos da solicitação de Suprimento de fundos da 
Presidência, constante no Processo nº 2019/93492, de 28/02/2019.
r E S o l V E:
1 – conceder Suprimento de fundos ao servidor; Haroldo dE SoUZa 
corrEa, ocupante do cargo de auxiliar Técnico, matrícula funcional nº 
3180450/1 e c.P.f.: 095.438.992-15, no valor de r$ 500,00 (quinhentos 
reais), obedecendo a seguinte classificação orçamentária:
Programa de Trabalho: 658236
Natureza de despesa: 339030
fonte: 0101
2 – determinar o prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da data de 
emissão da ordem Bancária, para aplicação dos recursos e 10 (dez) dias 
para prestação de contas do referido suprimento.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
HilBErT Hil carrEira do NaSciMENTo
Presidente da fUNTElPa

Protocolo: 414186

.

.

DIÁRIA
.

PORTARIA Nº 155/2019DE 14 DE MARÇO DE 2019
o Presidente da fundação Paraense de radiodifusão – fUNTElPa, no uso 
das atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto Governamental de 
18 de Janeiro de 2019 e de acordo com a lei nº. 7.215 de 03 de novembro 
de 2008;
coNSidEraNdo os termos da solicitação de diárias, da diretoria de ráio, 
constante no Processo nº 2019/106234 de 12/03/2019.
rESolVE:
coNcEdEr ½ (meia) diária ao colaborador eventual Valmir rodrigues 
costa, cPf: nº 353.871.572-68 para custear despesas com viagemaci-
dade do rio de Janeiro, no período de 14/03/2019, com o objetivo de 
participação de reunião na sede da cBf.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
HilBErT Hil carrEira do NaSciMENTo
Presidente da fUNTElPa

Protocolo: 414187
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SECRETARIA DE ESTADO 
DE EDUCAÇÃO

.

.

LICENÇA PARA CURSO
.

LICENÇA PARA CURSO/CCVS
PORTARIA Nº 001306-2019-SAGEP DE 13/03/2019.

conceder licença para participar do curso de Mestrado, na Universidade 
do Estado do Pará/UEPa, no período de 27/02/2019 a 02/02/2021 a(o) 
servidor(a) ValdilENE doS SaNToS araÚJo, matrícula nº 57196780-3, 
cargo de Professor classe i, lotada na EEEfM São francisco Xavier, no 
município de abaetetuba.

PORTARIA Nº 001307-2019-SAGEP DE 13/03/2019.
conceder licença para participar do curso de Mestrado, na Universidade 
federal do Pará/UfPa, no período de 18/03/2019 a 16/03/2021 a(o) ser-
vidor(a) JoSiaNE MorEira MoraES, matrícula nº 57190319-3, cargo de 
Professor classe i, lotada na EEEf Professor Virgílio libonati , no municí-
pio de Belém.

PORTARIA Nº 001322-2019-SAGEP DE 13/03/2019.
conceder licença para participar do curso de Mestrado, na Universidade 
do Estado do Pará/UEPa, no período de 18/03/2019 a 02/02/2021 a(o) 
servidor(a) aNToNiNo dE araÚJo fariaS , matrícula nº 5902616-1, 
cargo de Professor classe i, lotada na EEEM delcimar alves da Silva , no 
município de Tailândia.

PORTARIA Nº 001349-2019-SAGEP DE 14/03/2019.
conceder licença para participar do curso de Mestrado, na Universidade 
do Estado do Pará/UEPa, no período de 14/03/2019 a 02/02/2021 a(o) 
servidor(a) JoÃo oliVEira dE SoUZa, matrícula nº 5841356-2, cargo 
de Professor classe ii, lotado na EE acy de Jesus Barros Pereira , no mu-
nicípio de Barcarena.

PORTARIA Nº 001323-2019-SAGEP DE 13/03/2019.
conceder licença para participar do curso de doutorado, na Pontifícia 
Universidade católica de Goiás, no período de 02/03/2019 a 28/02/2021 
a(o) servidor(a) GEraldo MaTEUS dE Sá, matrícula nº 5824290-2, car-
go de Professor classe ii, lotado na EE acy de Jesus Neves de Barros 
Pereira , no município de conceição do araguia.
ProrroGaÇÃo dE licENÇa-cUrSo/ccVS

PORTARIA Nº 001324-2019-SAGEP DE 13/03/2019.
Prorrogar a licença para participar do curso de Mestrado, na Universi-
dade federal do Pará, pelo período de 01/03/2019 a 27/08/2019 ao (a) 
servidor(a) Naila MarTiNS da coSTa, matrícula nº 5897899-1,cargo 
de Professor classe i, lotado na divisão de legislação e Enquadramento/
Belém-Pa.

Protocolo: 414380
LICENÇA PARA CURSO/CCVS

PORTARIA Nº 001289-2019-SAGEP DE 13/03/2019.
conceder licença para participar do curso de doutorado acadêmico 
do Programa de Pós-Graduação em Educação em ciências e Matemáti-
cas, na Universidade federal do Pará/UfPa, no período de 8/03/2019 a 
16/03/2021, a(o) servidor(a) andrea lima de Souza cozzi, matrícula nº 
57208833-1, cargo de Especialista em Educação classe ii, lotada no de-
partamento de Educação Especial/ Belém-Pa.

PORTARIA Nº 001341-2019-SAGEP DE 14/03/2019.
conceder licença para participar do curso de doutorado em Geogra-
fia, na Universidade Federal do Pará/UFPA, no período de 11/03/2019 a 
09/03/2021, a(o) servidor(a) Sabrina forte e Silva Gonçalves, matrícula 
nº 57204816-1, cargo de Professor ad-4, lotada na EE Prof. amilcar alves 
Tupiassu/ Belém-Pa.

PORTARIA Nº 001334-2019-SAGEP DE 14/03/2019.
Prorrogar a licença para participar do curso de Mestrado do Programa 
de Pós-Graduação em currículo e Gestão da Escola Básica, na Univer-
sidade federal do Pará/UfPa do(a) servidor(a) andrea Marcia Monteiro 
ferreira, matrícula nº 5901055-1, Especialista em Educação classe i, lo-
tada na divisão de legislação e Enquadramento/Belém-Pa, no período de 
01/03/2019 a 29/04/2019.

PORTARIA Nº 001284-2019-SAGEP DE 13/03/2019.
Prorrogar a Licença para participar do Curso de Mestrado Profissional 
em Matemática, na Universidade federal do oeste do Pará/UfoPa do(a) 
servidor(a) antonio Neudes dantas de Paiva, matrícula nº 54181052-1, 
cargo de Professor classe ii, lotado na divisão de legislação e Enquadra-
mento/Belém-Pa, no período de 07/03/2019 a 31/07/2019.

PORTARIA Nº 001285-2019-SAGEP DE 13/03/2019.
Prorrogar a licença para participar do curso de Mestrado em ciências da 
Educação: Educação Especial – dominio cognitivo e Motor, na Universi-
dade lúsofona/lisboa, do(a) servidor(a) fabiana Martins Baia de Barros, 
matrícula nº 57205595-1, cargo de Professor classe i, lotada na divisão 
de legislação e Enquadramento/Belém-Pa, no período de 01/03/2019 a 
27/08/2019.
ortaria nº 001286-2019-SaGEP dE 13/03/2019.
Prorrogar a Licença para participar do Curso de Mestrado Profissional em 
Ensino de Matemática, na Universidade do Estado do Pará/UEPa, do(a) 
servidor(a) Marcio andre Santa Brigida lima, matrícula nº 57220491-1, 
cargo de Professor classe i, lotado na divisão de legislação e Enquadra-
mento/Belém-Pa, no período de 14/02/2019 a 12/08/2019.

PORTARIA Nº 001287-2019-SAGEP DE 13/03/2019.
Prorrogar a licença para participar do curso de doutorado do Programa 
de Pós-Graduação em Educação, na Universidade federal do Pará/UfPa, 
do(a) servidor(a) Neli Moraes da costa Mesquita, matrícula nº 51855888-
1, cargo de Professor classe ii, lotada na divisão de legislação e Enqua-
dramento/Belém-Pa, no período de 21/03/2019 a 19/03/2021.

PORTARIA Nº 001288-2019-SAGEP DE 13/03/2019.
Prorrogar a licença para participar do curso de Mestrado do Programa de 
Pós-Graduação em Educação, na Universidade do Estado do Pará/UEPa, 
do(a) servidor(a) Thais Tavares Nogueira, matrícula nº 57209885-1, car-
go de Especialista em Educação classe i, lotada na divisão de legislação 
e Enquadramento/Belém-Pa, no período de 01/03/2019 a 31/05/2019.

Protocolo: 414314

.

ERRATA
.

ERRATA DA PORTARIA Nº 060/2018-GABSAEN/SEDUC
a Secretária de Estado de Educação, no exercício das atribuições;
rESolVE:
rETificar a PorTaria Nº 060/2018-GaBSaEN, Protocolo 388098 de 30 
de novembro de 2018, publicada no doE nº 33750 em 30/11/2018.
Onde se lê:
{…} art. 1º - criaro aNEXo i da “EEEM Haroldo coiMBra VEloSo”
Leia-se:
{…} art. 1º - criaro aNEXo i da “EEEMBriGadEiroHaroldo coiMBra 
VEloSo”
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
GaBiNETE da SEcrETária dE ESTado dE EdUcaÇÃo
Belém, 12 de março de 2019.
ana Paula fernandes renato
Secretária de Estado de Educação, em exercício

Protocolo: 414258
ERRATA DA PORTARIA DE PRORR.Nº 493/2018-GAB/
SIND, DE20/12/2018,PUBLICADA NO DOE EDIÇÃO Nº 

33.765DE21/12/2018.
ONDE SE LÊ:
PorTaria dE Prorr. Nº 493/2018-GaB/SiNd;
ProrroGar
LEIA-SE:
PorTaria dE rEdESiG. Nº 525/2018-GaB/SiNd;
rEdESiGNar

ERRATA DA PORTARIA DE PRORR.Nº 514/2018-GAB/
SIND, DE28/12/2018,PUBLICADA NO DOE EDIÇÃO Nº 

33.770DE31/12/2018.
ONDE SE LÊ:
PorTaria dE rEdESiG. Nº 514/2018-GaB/SiNd;
i – rEdESiGNar, de acordo com o disposto no art. 201 § único da lei 
Estadual nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994, por mais 30 (trinta) dias, o 
prazo para a conclusão dos trabalhos da comissão Sindicante.
LEIA-SE:
PorTaria dE rEdESiG. Nº 1.318/2018-GaB/Pad;
i – rEdESiGNar, de acordo com o disposto no art. 208, da lei Estadual 
nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994, por mais 60 (sessenta) dias, o prazo 
para a conclusão dos trabalhos da comissão Processante.
ErraTa da PorTaria dE Prorr.Nº 293/2018-GaB/Pad, 
de06/09/2018,publicada no doE edição nº 33.740de14/11/2018.
oNdE SE lÊ:
PorTaria dE Prorr. Nº 293/2018-GaB/Pad;
ProrroGar
lEia-SE:
PorTaria dE rEdESiG. Nº 1.317/2018-GaB/Pad;
rEdESiGNar

Protocolo: 414322

.

.

DIÁRIA
.

PORTARIA DE DIARIAS NO. 41868/2019
oBJETiVo: visita técnica aldeia baú povo indigena kayapó 
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / iTaiTUBa / 11/03/2019 - 11/03/2019 Nº diárias: 0
iTaiTUBa / NoVo ProGrESSo / 11/03/2019 - 12/03/2019 Nº diárias: 1
NoVo ProGrESSo / iTaiTUBa / 12/03/2019 - 15/03/2019 Nº diárias: 3
iTaiTUBa / BElEM / 15/03/2019 - 15/03/2019 Nº diárias: 0.5
NoME: faEK PEdro KHoUrY NETo 
MaTrÍcUla: 628654cPf: 15254356200
carGo/fUNÇÃo:EScr. daTiloG. rEf.iii / aTiV aUX iNTErMEd
ordENador: lUcirENE fariaS TaVarES cPf: 12186015234

Protocolo: 414426

PORTARIA DE DIARIAS NO. 41866/2019
oBJETiVo: fiScaliZaÇÃo dE oBraS No cEJa EE aNToNio carValHo 
EE PEdro a. caBral EE Prof TErEZiNHa rodriGUES E oUTraS. 
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / SaNTarEM / 11/03/2019 - 15/03/2019 Nº diárias: 4
SaNTarEM / BElEM / 15/03/2019 - 15/03/2019 Nº diárias: 0.5
NoME: HYGor roBErTo Girard BarBoSa 
MaTrÍcUla: 5934787cPf: 51770822291
carGo/fUNÇÃo:TEcNico EM GESTao dE iNfra-ESTrUTUra / aTiV Ni-
VEl SUPErior
ordENador: lUcirENE fariaS TaVarES cPf: 12186015234

Protocolo: 414434
PORTARIA DE DIARIAS NO. 41865/2019

oBJETiVo: fiScaliZaÇÃo EM oBraS Na ETPP fiScaliZaÇÃo Na oBra 
da EScolaS TraNcrEdo NEVES - Bid 
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / BrEVES / 12/03/2019 - 14/03/2019 Nº diárias: 2
BrEVES / MElGaco / 14/03/2019 - 16/03/2019 Nº diárias: 2
MElGaco / BElEM / 16/03/2019 - 16/03/2019 Nº diárias: 0.5
NoME: raiMUNdo da SilVa NEVES 
MaTrÍcUla: 54196237cPf: 10860274268
carGo/fUNÇÃo:TEcNico EM GESTao dE iNfra-ESTrUTUra / aTiV Ni-
VEl SUPErior
ordENador: lUcirENE fariaS TaVarES cPf: 12186015234

Protocolo: 414424

PORTARIA DE DIARIAS NO. 41862/2019
oBJETiVo: coNdUZir TÉcNicoS da drTi Para fiScaliZaÇÃo EM 
oBraS 
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / colarES / 11/03/2019 - 11/03/2019 Nº diárias: 0
colarES / iNHaNGaPi / 11/03/2019 - 11/03/2019 Nº diárias: 0
iNHaNGaPi / BraGaNca / 11/03/2019 - 13/03/2019 Nº diárias: 2
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BraGaNca / aUGUSTo corrEa / 13/03/2019 - 14/03/2019 Nº diárias: 1
aUGUSTo corrEa / BElEM / 14/03/2019 - 14/03/2019 Nº diárias: 0.5
NoME: fraNciSco SalES da SilVa oliVEira 
MaTrÍcUla: 557811cPf: 04541839253
carGo/fUNÇÃo:SErVENTE rEf. i / aTiV aPoio oPErac
ordENador: lUcirENE fariaS TaVarES cPf: 12186015234

Protocolo: 414429

PORTARIA DE DIARIAS NO. 41894/2019
OBJETIVO: fiscalização de obras na etpp, escola nova de 12 salas levan-
tamento física na ee deuzuita, ee. palma muniz e outras 
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / XiNGUara / 18/03/2019 - 18/03/2019 Nº diárias: 0
XiNGUara / rEdENcao / 18/03/2019 - 20/03/2019 Nº diárias: 2
rEdENcao / cUMarU do NorTE / 20/03/2019 - 22/03/2019 Nº diárias: 2
cUMarU do NorTE / BElEM / 22/03/2019 - 22/03/2019 Nº diárias: 0.5
NoME: WaNdErSoN riBEiro dE liMa 
MaTrÍcUla: 57221038cPf: 63635321249
carGo/fUNÇÃo:TEcNico EM GESTao dE iNfra-ESTrUTUra / aTiV Ni-
VEl SUPErior
ordENador: lUcirENE fariaS TaVarES cPf: 12186015234

Protocolo: 414437
PORTARIA DE DIARIAS NO. 41897/2019

oBJETiVo: diagnose da ee adriano santa brigida, ee eurides de brito, ee 
joaquim de castro e outras 
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / SaliNoPoliS / 18/03/2019 - 20/03/2019 Nº diárias: 2
SaliNoPoliS / caPaNEMa / 20/03/2019 - 22/03/2019 Nº diárias: 2
caPaNEMa / BElEM / 22/03/2019 - 22/03/2019 Nº diárias: 0.5
NoME: roSa Maria doS SaNToS GEMaQUE 
MaTrÍcUla: 57202654cPf: 14527910230
carGo/fUNÇÃo:TEcNico EM GESTao dE iNfra-ESTrUTUra / aTiV Ni-
VEl SUPErior
ordENador: lUcirENE fariaS TaVarES cPf: 12186015234

Protocolo: 414431

.

.

OUTRAS MATéRIAS
.

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

SECRETARIA ADJUNTA DE GESTÃO DE PESSOAS
ERRATA DE PORTARIA SAGEP/SEDUC

ERRATA DA PORTARIA Nº 066/2018-SAGEP/SEDUC, DE 25 DE 
SETEMBRO 2018, PUBLICADA NO DOE Nº 33708, DE 26/09/18.
onde se lê: “Maria do Socorro GUEdES PEiXoTo” 
leia-se: “Maria Socorro GUEdES PEiXoTo”
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
SEcrETaria adJUNTa dE GESTÃo dE PESSoaS, 13 dE MarÇo dE 2019.
Naira Pina Silva de castro
Secretária adjunta de Gestão de Pessoas

Protocolo: 414265
CEDÊNCIA

PORTARIA N.º:001251/2019 DE 08/03/2019
ceder à fUNdaÇÃo ProPaZ, a servidora raiMUNda NoNaTa rocHa
TEiXEira, matricula nº 751936/1, Professor, lotada nesta Secretaria, sem
ônus para o Órgão de origem, no período de 01/02/2019 a 30/01/2021

ADMISSÃO
PORTARIA Nº.: 000971/2019 DE 12/03/2019

formalizar a admissão, do servidor aMaUri dE SoUZa filHo,
Matrícula nº 6003990/012, para exercer a função de Técnico a, na c.E.d,
no município de Belém, no período de 01/01/1990 a 31/01/1991, para
fins de regularização funcional.

LICENÇA INTERESSE PARTICULAR
PORTARIA Nº.:1304/2019 DE 13/03/2019 

conceder licença para Tratar de interesse Particular, a servidora THacYa-
Na do Socorro SoUZa E SilVa, matricula nº 5898317/1, Professor, 
lotada na EE conego Batista campos sede vinc/Barcarena, no período de 
18/03/2019 a 16/03/2021.
caNcElar licENÇa iNTErESSE ParTicUlar

PORTARIA Nº.:1305/2019 DE 13/03/2019 
cancelar, a contar 21/02/2019, a licença para Tratar de interesse 
Particular, concedida atraves da PorTaria Nº 4413/2018 de 27/04/2018, 
da servidora Maria dE loUrdES liNS dE carValHo, matricula nº 
5684650/2, Especialista em Educação, lotada na EE Nedaulino Vianna da 
Silveira/ananindeua.

LICENÇA ESPECIAL
PORTARIA Nº. 1325/2019 DE 13/03/2019

Nome:lUcidEa dE oliVEira SaNToS
Matrícula:242578/1cargo:Professor
lotação:diretoria de Ensino/Belém
Período:18/03 a 16/05/19 - 17/05 a 15/07/19
Triênios:04/09/00 a 03/09/03 - 04/09/03 a 03/09/06
licENÇa MaTErNidadE
Portaria n.º: 1298/2019 de 13/03/2019
conceder licença Maternidade a GEiSiaNE carNEiro crUZ, matricula nº 
57196059/2, Professor, lotada na EE americo Souza de oliveira/icoaraci, 
no período de 07/02/2019 a 05/08/2019.

APROVAÇÃO ESCALA DE FERIAS
PORTARIA Nº.: 1308/2019 DE 13/03/2019

Nome: TErEZiNHa do Socorro daS NEVES fErrEira
Matrícula:536580/1 Período:03/06 à 02/07/19 Exercício:2019
Unidade:EE Poranga Juca/icoaraci

PORTARIA Nº.: 1309/2019 DE 13/03/2019
Nome:lUcaS rodriGo rEiS doS SaNToS
Matrícula:5941206/1Período:03/06 à 02/07/19 Exercício:2019
Unidade:EE Poranga Juca/icoaraci

PORTARIA Nº.: 1310/2019 DE 13/03/2019
Nome: EdiNEidE HElENa alMEida PaES
Matrícula:5559790/1 Período:17/06 à 31/07/19 Exercício:2018
Unidade:EEProf celina anglada/Belém

PORTARIA Nº.: 1311/2019 DE 13/03/2019
Nome:GraÇa JoENildE PicaNÇo da coSTa
Matrícula:5273765/2 Período:03/06 à 17/07/19 Exercício:2019
Unidade:EEEf Paracury ii/icoaraci

PORTARIA Nº.: 1312/2019 DE 13/03/2019
Nome:Maria aZENaidE fErrEira rodriGUES
Matrícula:5658390/1 Período:17/06 à 31/07/19 Exercício:2019
Unidade:EEEf Tenone/icoaraci

PORTARIA Nº.: 1313/2019 DE 13/03/2019
Nome:Maria criSTiNa SErra loPES BraNdÃo
Matrícula:5497264/2 Período:17/06 à 31/07/19 Exercício:2019
Unidade:EE Prof luci correa de araujo/ananindeua

PORTARIA Nº.: 1314/2019 DE 13/03/2019
Nome: EVa criSTiaN doS SaNToS cardoSo
Matrícula:57212233/1 Período:10/06 à 09/07/19 Exercício:2019
Unidade:EE Paes de carvalho/Belém

PORTARIA Nº.: 1315/2019 DE 13/03/2019
Nome: Joao BaTiSTa NUNES GUilHErME
Matrícula:627810/1 Período:03/06 à 02/07/19 Exercício:2019
Unidade:EE colonia fideles/icoaraci

PORTARIA Nº.: 1316/2019 DE 13/03/2019
Nome:cEliaNE rodriGUES diaS
Matrícula:57209981/1 Período:03/06 à 17/07/19 Exercício:2018
Unidade:EE alm Tamandare/Belém

PORTARIA Nº.: 1317/2019 DE 13/03/2019
Nome: arTUr da SilVa coSTa
Matrícula:57212364/1 Período:03/06 à 02/07/19 Exercício:2019
Unidade:EE Profª claudine G lima Silva/icoaraci

PORTARIA Nº.: 1318/2019 DE 13/03/2019
Nome: Joao BoSco da rocHa
Matrícula:5054907/1 Período:17/06 à 31/07/19 Exercício:2019
Unidade:EE Pinto Marques/Belém

PORTARIA Nº.: 1319/2019 DE 13/03/2019
Nome: lUciaNa fErrEira SoUZa
Matrícula:57209270/1 Período:07/06 à 21/07/19 Exercício:2018
Unidade:EE Prof Zulima Vergolino dias/ananindeua

PORTARIA Nº.: 1320/2019 DE 13/03/2019
Nome: GraciETE do Socorro SilVa do NaSciMENTo
Matrícula:238864/1 Período:03/06 à 02/07/19 Exercício:2018
Unidade:EE Pedro carneiro/ananindeua

PORTARIA Nº.: 1321/2019 DE 13/03/2019
Nome:SUENE Mafra rEiS
Matrícula:57208504/1 Período:03/06 à 17/07/19 Exercício:2018
Unidade:EE Prof Joaquim Viana/ananindeua

PORTARIA Nº.: 22/2019 DE 23/01/2019
Nome:Marilia BaTiSTa fUrTado
Matrícula:57210253/1 Período:01/06 à 30/06/19 Exercício:2019
Unidade:centro integrado de form. Prof. de cameta/cameta

PORTARIA Nº.: 31/2019 DE 23/01/2019
Nome:MariNa rodriGUES BaTiSTa
Matrícula:6306870/1Período:01/06 à 15/07/19 Exercício:2019
Unidade:2 UrE/cameta

PORTARIA Nº.: 32/2019 DE 23/01/2019
Nome:adENil alVES rodriGUES
Matrícula:57220414/1 Período:20/06 à 19/07/19 Exercício:2019
Unidade:EEEM osvaldina Muniz/cameta

PORTARIA Nº.: 33/2019 DE 23/01/2019
Nome:roSaNa SaNcHES SilVa
Matrícula:6025331/1 Período:01/06 à 15/07/19 Exercício:2019
Unidade:EEEM osvaldina Muniz/cameta

PORTARIA Nº.: 34/2019 DE 23/01/2019
Nome: SolaNGE cardoSo MarQUES
Matrícula:57218425/1 Período:20/06 à 19/07/19 Exercício:2019
Unidade:EEEM osvaldina Muniz/cameta

PORTARIA Nº.: 36/2019 DE 23/01/2019
Nome: EliaNE Maria lEao dE SoUZa
Matrícula:57218422/1 Período:20/06 à 19/07/19 Exercício:2019
Unidade:EEEM osvaldina Muniz/cameta

PORTARIA Nº.: 37/2019 DE 23/01/2019
Nome: PaUlo cEZar WaNZElEr caldaS
Matrícula:57210236/1 Período:01/06 à 30/06/19 Exercício:2019
Unidade:EE Centro Integ. de Form. Profis. De Cameta/Cameta

PORTARIA Nº.: 38/2019 DE 23/01/2019
Nome:rENaTo aUGUSTo rodriGUES BaTiSTa
Matrícula:57218434/1 Período:20/06 à 19/07/19 Exercício:2019
Unidade:EE Centro Integ. de Form. Profis. De Cameta/Cameta

PORTARIA Nº.: 39/2019 DE 23/01/2019
Nome: Maria MarÇal lEao dE MiraNda
Matrícula:6024823/2 Período:01/06 à 30/06/19 Exercício:2019
Unidade:EEEM abraao Simao Jatene/cameta

PORTARIA Nº.: 40/2019 DE 23/01/2019
Nome: fraNciValdo dE liMa ViEira
Matrícula:57216044/1 Período:01/06 à 30/06/19 Exercício:2019
Unidade:EEEM Profª isaura Baia/Mocajuba

PORTARIA Nº.: 41/2019 DE 23/01/2019
Nome:lUiS aMado NEVES Maia
Matrícula:762407/1 Período:01/06 à 30/06/19 Exercício:2019
Unidade:EEEM Profª isaura Baia/Mocajuba

PORTARIA Nº.: 42/2019 DE 23/01/2019
Nome:MarcilENE ViEira PiNTo
Matrícula:5900561/1 Período:12/06 à 11/07/19 Exercício:2019
Unidade:EEEM Profª isaura Baia/Mocajuba
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PORTARIA Nº.: 43/2019 DE 23/01/2019
Nome:PEdro caBral dE SoUSa
Matrícula:6030750/1 Período:01/06 à 30/06/19 Exercício:2019
Unidade:EEEM Profª isaura Baia/Mocajuba

PORTARIA Nº.: 44/2019 DE 23/01/2019
Nome: roSilVa iTaParica dE oliVEira
Matrícula:550728/1 Período:01/06 à 30/06/19 Exercício:2019
Unidade:EEEM abraao Simao Jatene/cameta

PORTARIA Nº.: 45/2019 DE 23/01/2019
Nome: roSilda Gaia dE frEiTaS
Matrícula:5900733/1 Período:13/06 à 12/07/19 Exercício:2019
Unidade:EEEM abraao Simao Jatene/cameta

PORTARIA Nº.: 46/2019 DE 23/01/2019
Nome: Marilda do Socorro dorNElaS da VEiGa
Matrícula:5900596/1 Período:13/06 à 12/07/19 Exercício:2019
Unidade:EEEM osvaldina Muniz/cameta

PORTARIA Nº.: 47/2019 DE 23/01/2019
Nome: Jairo BriTo dE lEao
Matrícula:57218420/1 Período:20/06 à 19/07/19 Exercício:2019
Unidade:EEEM osvaldina Muniz/cameta

PORTARIA Nº.: 48/2019 DE 23/01/2019
Nome: SUZaNE dE frEiTaS alVES
Matrícula:73504052/1 Período:14/06 à 13/07/19 Exercício:2019
Unidade:EEEM abraao Simao Jatene/cameta

PORTARIA Nº.: 50/2019 DE 05/02/2019
Nome:Marli do Socorro MoTa fErrEira
Matrícula:8401098/1 Período:26/06 à 25/07/19 Exercício:2019
Unidade:EEEM osvaldina Muniz/cameta

PORTARIA Nº.: 51/2019 DE 05/02/2019
Nome: rENaTa XaViEr Sa
Matrícula:8401099/1 Período:26/06 à 25/07/19 Exercício:2019
Unidade:EEEM osvaldina Muniz/cameta

PORTARIA Nº.: 53/2019 DE 05/02/2019
Nome:roSaNGEla PErEira dE oliVEira
Matrícula:6025420/1 Período:01/06 à 15/07/19 Exercício:2019
Unidade:2 UrE/cameta

PORTARIA Nº.: 54/2019 DE 11/02/2019
Nome:roBErTo JoSE cordEiro da coSTa
Matrícula:5899805/1 Período:01/06 à 15/07/19 Exercício:2019
Unidade:EEEM Jeronimo Milhomem Tavares/limoeiro do ajuru

PORTARIA Nº.: 56/2019 DE 11/02/2019
Nome: roSiNEY caSSio cordEiro da coSTa
Matrícula:5900303/1Período:01/06 à 15/07/19 Exercício:2019
Unidade:EEEfM Prof Joao ludovico/limoeiro do ajuru

PORTARIA Nº.: 57/2019 DE 11/02/2019
Nome:aNdrE lUiS fraNco loPES
Matrícula:57218388/1Período:20/06 à 19/07/19 Exercício:2019
Unidade:EEEM Heriberto Barroso aragao/cameta

PORTARIA Nº.: 58/2019 DE 11/02/2019
Nome: TiaGo GoMES dE SoUZa
Matrícula:57215316/1 Período:01/06 à 30/06/19 Exercício:2019
Unidade:EEEfM Prof Joao ludovico/limoeiro do ajuru

PORTARIA Nº.:1290/2019 DE 13/03/2019
Nome:TarciSia Maria alVÃo corrEa
Matrícula:5801230/2 Período:01/04 à 15/04/19Exercício:2018
Unidade:EE.Prof. Joaquim Viana/ananindeua

PORTARIA Nº.:1291/2019 DE 13/03/2019
Nome:cacia rEGiNa MENdoNÇa dE oliVEira
Matrícula:57213730/1 Período:01/04 à 30/04/19Exercício:2019
Unidade:EE.Prof. Joaquim Viana/ananindeua

PORTARIA Nº.:1292/2019 DE 13/03/2019
Nome:caSSia KariNE oliVEira dE caSTro frEiTaS
Matrícula:57221072/1 Período:01/03 à 14/04/19Exercício:2018
Unidade:EE.Prof. regina c. Souza Silva/ananindeua

PORTARIA Nº.:1293/2019 DE 13/03/2019
Nome:Maria lEda da SilVa lEiTE
Matrícula:557650/1 Período:01/04 à 30/04/19Exercício:2019
Unidade:c.de Educ.de Jov.Prof.luiz octavio Per.Belém

PORTARIA Nº.:1294/2019 DE 13/03/2019
Nome:KaTia Maria Garcia SoUZa
Matrícula:5941704/1 Período:06/05 à 04/06/19Exercício:2019
Unidade:Erc.Educ. ronaldo Miranda/Belém

PORTARIA Nº.:1296/2019 DE 13/03/2019
Nome:aNaidE corrEa SiQUEira
Matrícula:563099/1 Período:02/05 à 31/05/19Exercício:2019
Unidade:EE.Pedro carneiro/ananindeua

PORTARIA Nº.:066/2019 DE 01/02/2019
Nome:HoSaNa ViEira GalVÃo
Matrícula:5900269/1 Período:01/06 à 15/07/19Exercício:2019
Unidade:EEEfM.Penhalonga/Vigia de Nazaré

PORTARIA Nº.:125/2019 DE 14/02/2019
Nome:claUdio MorEira da crUZ
Matrícula:733733/1 Período:01/06 à 30/06/19Exercício:2019
Unidade:EEEM.Magalhães Barata/Santa izabel

PORTARIA Nº.:179/2019 DE 21/02/2019
Nome:JEaN GoNÇalVES dE alMEida
Matrícula:57211090/1Período:01/06 à 30/06/19Exercício:2019
Unidade:EEEf.Barão de Guajará/Vigia de Nazaré

PORTARIA Nº.:38/2019 DE 06/02/2019
Nome:EdSoN SaNTaNa doS SaNToS
Matrícula:57216393/1 Período:01/06 à 30/06/19Exercício:2019
Unidade:EE. laura do carmo Vicuna/Salinopolis

PORTARIA Nº.:63/2019 DE 26/02/2019
Nome:Maria dE NaZarE NaSciMENTo SoUSa
Matrícula:5218055/3 Período:25/05 à 08/07/19Exercício:2019
Unidade:EEEfM.charles Saad/Bonito

PORTARIA Nº.:69/2019 DE 26/02/2019
Nome:aNToNio Maria liMa PErEira
Matrícula:5218063/2 Período:11/06 à 25/07/19Exercício:2019
Unidade:EEEfM.charles Saad/Bonito

PORTARIA Nº.:70/2019 DE 26/02/2019
Nome:lUZiNEia do Socorro dE liMa SoUSa BriTo
Matrícula:57208626/1 Período:01/01 à 14/02/19Exercício:2019
Unidade:EE. Maria amelia de Vasconcelos/capanema

PORTARIA Nº.:14/2019 DE 11/02/2019
Nome:Mariado carMo NoGUEira Barreto
Matrícula:5192331/1 Período:01/06 à 30/06/19Exercício:2019
Unidade:EEEfM.Prof.Terezinha B.Siqueira/capitão Poço

PORTARIA Nº.:19/2019 DE 14/02/2019
Nome:JoSÉ riBaMar dE oliVEira JUNior
Matrícula:5504872/2 Período:15/06 à 14/07/19Exercício:2019
Unidade:EEEfM.Prof.Terezinha B.Siqueira/capitão Poço

PORTARIA Nº.:25/2019 DE 18/02/2019
Nome:JUcilEidE BarroS do NaSciMENTo
Matrícula:5900156/1 Período:15/06 à 29/07/19Exercício:2019
Unidade:EEEfM.Belina campos coutinho/capitão Poço

PORTARIA Nº.:121/2018 DE 25/10/2018
Nome:odilENE NEVES alcaNTara
Matrícula:5902821/1 Período:01/06 à 15/07/19Exercício:2018
Unidade: 21ª UrE/Parauapebas

PORTARIA Nº.:34/2019 DE 18/02/2019
Nome:ZElia Maria da SilVa SoUZa
Matrícula:57211054/1 Período:03/06 à 02/07/19Exercício:2019
Unidade:EE. Prof. Gabriel Sales Pimentas/Marabá

PORTARIA Nº.:35/2019 DE 18/02/2019
Nome:ValdErY MoraES dE oliVEira
Matrícula:57211034/1 Período:03/06 à 02/07/19Exercício:2019
Unidade:EE. Prof. Gabriel Sales Pimentas/Marabá

PORTARIA Nº.:047/2019 DE 06/03/2019
Nome:daYaNE GoNÇalVES da SilVa
Matrícula:57214772/1 Período:30/05 à 28/06/19Exercício:2019
Unidade:4ª UrE/Marabá

PORTARIA Nº.:17/2019 DE 06/03/2019
Nome:carMiNa BarBoSa SaNTiS
Matrícula:5845564/2 Período:01/03 à 30/03/19Exercício:2018
Unidade:EE. Plinio Pinheiro/Marabá

PORTARIA Nº.:602/2019 DE 07/01/2019
Nome:aNa carla PiNHEiro fErrEira
Matrícula:54187343/2 Período:13/06 à 27/06/19Exercício:2017
Unidade:EE. acy Barros/Marabá

PORTARIA Nº.:003/2019 DE 23/01/2019
Nome:EVaNGEliSTa dE JESUS MoNTEiro
Matrícula:534773/1 Período:01/06 à 30/06/19Exercício:2019
Unidade:EEEf. rosa rocha almeida/S.caet.de odivelas

PORTARIA Nº.:010/2019 DE 23/01/2019
Nome:SolaNGE do Socorro fErrEira dE oliVEira
Matrícula:221511/1 Período:01/06 à 15/07/19Exercício:2019
Unidade:EEEf. rosa rocha almeida/S.caet.de odivelas

PORTARIA Nº.:059/2019 DE 01/02/2019
Nome:lEidiaNE PalHETa alVES
Matrícula:57216818/1 Período:01/06 à 30/06/19Exercício:2019
Unidade:EEEfM. Santa rosa/Vigia de Nazare

PORTARIA Nº.:000973/2019 DE 13/03/2019
Nome:TaTiaNE da SilVa SaNToS
Matrícula:5842859/3 Período:01/03 à 30/03/19Exercício:2016
Unidade:div. de legisl.e Enquadramento/Belém

PORTARIA Nº.:001295/2019 DE 13/03/2019
Nome:TaTiaNE da SilVa SaNToS
Matrícula:5842859/2 Período:01/03 à 14/04/19Exercício:2017
Unidade:div. de legisl.e Enquadramento/Belém

PORTARIA Nº.:001297/2019 DE 13/03/2019
Nome:TaTiaNE da SilVa SaNToS
Matrícula:5842859/2 Período:15/04 à 29/05/19Exercício:2018
Unidade:div. de legisl.e Enquadramento/Belém

PORTARIA Nº.:001299/2019 DE 13/03/2019
Nome:TaTiaNE da SilVa SaNToS
Matrícula:5842859/3 Período:31/03 à 14/05/19Exercício:2017
Unidade:div. de legisl.e Enquadramento/Belém

PORTARIA Nº.:001300/2019 DE 13/03/2019
Nome:TaTiaNE da SilVa SaNToS
Matrícula:5842859/3 Período:15/05 à 29/05/19Exercício:2018
Unidade:div. de legisl.e Enquadramento/Belém

RETIFICAR
PORTARIA Nº.:1326/2019 DE 13/03/2019

RETIFICAR NA PORTARIA Nº 006504-1991 DE 10/06/1991, 
QUE CONCEDEU LICENÇA

Especial, o quinquênio de 28/07/1983 a 27/07/1988 para o Quinquênio de
28/06/1983 a 27/06/1988, referente ao Período de 03/06/1991 a 
31/08/1991, servidora caTariNa roSa ViEira dE frEiTaS, matricula 
269590/1, Espec. em Educação em extinção, lotada no conselho Estatual 
de Educação/Belém, para fins de regularização funcional

PORTARIA Nº.:1327/2019 DE 13/03/2019
RETIFICAR NA PORTARIA Nº 009791-1994 DE 08/08/1994, 

QUE CONCEDEU LICENÇA
Especial, o Triênio de 28/07/1988 a 27/07/1991 para 28/06/1988 a 
27/06/1991, referente ao Período de 01/07/1994 a 29/08/1994, servido-
ra caTariNa roSa ViEira dE frEiTaS, matricula 269590/1, Espec. em 
Educação em extinção, lotada no conselho Estatual de Educação/Belém, 
para fins de regularização funcional
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PORTARIA Nº.:1328/2019 DE 13/03/2019
RETIFICAR NA PORTARIA Nº 006569-2008 DE 11/06/2008, 

QUE CONCEDEU LICENÇA
Especial, o Triênio de 28/07/1991 a 27/07/1994 para 28/06/1991 a 
27/06/1994,
referente ao Período de 01/08/2008 a 29/09/2008, servidora caTariNa 
roSa
ViEira dE frEiTaS, matricula 269590/1, Espec. em Educação em ex-
tinção,
lotada no Conselho Estatual de Educação/Belém, para fins de regulari-
zação
funcional

Protocolo: 414407

.

.

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

ADMISSÃO DE SERVIDOR
.

adMiSSÃo dE SErVidor
TiPo: coMiSSioNado
aTo: Portaria n º 771/19 dE 11 dE MarÇo dE 2019
daTa dE adMiSSÃo: 01.03.2019
NoME do SErVidor: JoiSaEl raiMUNdo SaMPaio
carGo: cHEfE dE GaBiNETE do cENTro ciENciaS SociaiS E EdU-
caÇÃo
rUBENS cardoSo da SilVa
ordENador
TiPo: coMiSSioNado
aTo: Portaria n º 772/19 dE 11 dE MarÇo dE 2019
daTa dE adMiSSÃo: 01.03.2019
NoME do SErVidor: aNToNio carloS riBEiro SilVa JUNior
carGo: aSSESSor dE PlaNEJaMENTo E fiNaNÇaS (caMPUS i/ccSE)
rUBENS cardoSo da SilVa
ordENador
TiPo: coMiSSioNado
aTo: Portaria n º 770/19 dE 11 dE MarÇo dE 2019
daTa dE adMiSSÃo: 01.03.2019
NoME do SErVidor: THiaGo WENdEl liMa da caMara
carGo: coordENador adMiNiSTraTiVo dE caMPUS da caPiTal 
(caMPUS i)
rUBENS cardoSo da SilVa
ordENador
TiPo: coMiSSioNado
aTo: Portaria n º 774/19 dE 11 dE MarÇo dE 2019
daTa dE adMiSSÃo: 03.01.2019
NoME do SErVidor: JUciaNa NUNES cardoSo
carGo: cHEfE do dEParTaMENTo dE ciENciaS SociaiS aPlicada
rUBENS cardoSo da SilVa
ordENador
TiPo: coMiSSioNado
aTo: Portaria n º 742/19 dE 08 dE MarÇo dE 2019
daTa dE adMiSSÃo: 01.03.2019
NoME do SErVidor: riTa dE caSSia alVES PErEira
carGo: coordENador adMiNiSTraTiVo dE caMPUS dE iNTEriori-
ZaÇÃo - ParaGoMiNaS
rUBENS cardoSo da SilVa
ordENador

Protocolo: 414296

.

.

TéRMINO DE VÍNCULO DE SERVIDOR
.

ATO: PORTARIA N° 767/19, DE 11 DE MARÇO DE 2019
TErMiNo do VÌNcUlo: a contar de 01.03.2019
MoTiVo: Exoneração de cargo em comissão
orGÃo: UNiVErSidadE do ESTado do Pará
NoME do SErVidor: THiaGo WENdEl liMa da caMara
carGo: cHEfE dE GaBiNETE do cENTro dE ciENciaS SociaiS E EdU-
caÇÃo
forMa dE adMiSSÃo: coMiSSioNado
daTa dE adMiSSÃo: 01.06.2016

ATO: PORTARIA N° 741/19, DE 08 DE MARÇO DE 2019
TErMiNo do VÌNcUlo: a contar de 01.03.2019
MoTiVo: Exoneração de cargo em comissão
orGÃo: UNiVErSidadE do ESTado do Pará
NoME do SErVidor: raiMUNda dE liMa SilVa filHa
carGo: coordENador adMiNiSTraTiVo dE caMPUS dE iNTEriori-
ZaÇÃo - ParaGoMiNaS
forMa dE adMiSSÃo: coMiSSioNado
daTa dE adMiSSÃo: 03.05.2017

ATO: PORTARIA N° 768/19, DE 11 DE MARÇO DE 2019
TErMiNo do VÌNcUlo: a contar de 01.03.2019
MoTiVo: Exoneração de cargo em comissão
orGÃo: UNiVErSidadE do ESTado do Pará
NoME do SErVidor: aNToNio carloS riBEiro SilVa JUNior
carGo: coordENador adMiNiSTraTiVo dE caMPUS da caPiTal – 
caMPUS i
forMa dE adMiSSÃo: coMiSSioNado
daTa dE adMiSSÃo: 01.09.2017

ATO: PORTARIA N° 769/19, DE 11 DE MARÇO DE 2019
TErMiNo do VÌNcUlo: a contar de 01.03.2019
MoTiVo: Exoneração de cargo em comissão

orGÃo: UNiVErSidadE do ESTado do Pará
NoME do SErVidor: Marcia HElENa raPoSo MoTa
carGo: aSSESSor dE PlaNEJaMNETo E fiNaNÇaS (caMPUS i/ccSE)
forMa dE adMiSSÃo: coMiSSioNado
daTa dE adMiSSÃo: 01.03.2013

ATO: PORTARIA N° 773/19, DE 11 DE MARÇO DE 2019
TErMiNo do VÌNcUlo: a contar de 03.01.2019
MoTiVo: Exoneração de cargo em comissão
orGÃo: UNiVErSidadE do ESTado do Pará
NoME do SErVidor: iSMaEl MaToS da SilVa
carGo: cHEfE do dEParTaMENTo dE ciENciaS SociaiS aPlicada
forMa dE adMiSSÃo: coMiSSioNado
daTa dE adMiSSÃo: 01.04.2016
rUBENS cardoSo da SilVa
ordENador

Protocolo: 414301

.

.

ERRATA
.

ERRATA –TéRMINO DE VÍNCULO SERVIDOR
NÚMERO DA PUBLICAÇÃO: 413721

DOE: 33.824 DE 14.03.2019
ATO: PORTARIA N° 647/19, DE 27 DE FEVEREIRO DE 2019

TErMiNo do VÌNcUlo: a contar de 18.01.2019
MoTiVo: rescisão contratual
orGÃo: UNiVErSidadE do ESTado do Pará
NoME do SErVidor: MarcEla rodriGUES doS SaNToS
carGo: ProfESSor SUBSTiTUTo
forMa dE adMiSSÃo: TEMPorário
daTa dE adMiSSÃo: 01.08.2017
rUBENS cardoSo da SilVa
ordENador

Protocolo: 414303

.

.

DISPENSA DE LICITAÇÃO
.

TERMO DE DISPENSA DE PROCESSO LICITATÓRIO
PROCESSO: 2019/12597

Nº DA DISPENSA: 04/2019
daTa da aSSiNaTUra: 13/03/2019
ParTES/ coNTraTada: BarroS E NaSciMENTo coMÉrcio dE aliMEN-
ToS lTda
oBJETo: contratação de empresa especializada no fornecimento de forma 
parcelada de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis, para aten-
der as necessidades dos docentes itinerantes do campus Viii - Marabá, 
na casa dos professores.
ENdErEÇo: av. Paraíso, SN, Quadra 04, lote 16ª. independência. cEP: 
68.501-080. Marabá/Pa.
Valor: r$ 24.578,99 (vinte e quatro mil quinhentos e setenta e oito reais 
e noventa e nove centavos).
doTaÇÃo orÇaMENTária: 74201.12.364.1448.8582
foNTE dE rEcUrSo: 0102
ElEMENTo da dESPESa: 339030
fUNdaMENTo lEGal: art. 24, iV, da lei nº 8.666/93
ordENador rESPoNSáVEl: rUBENS cardoSo da SilVa
TErMo dE raTificaÇÃo dE diSPENSa dE ProcESSo liciTaTÓrio
o reitor da Universidade do Estado do Pará – UEPa, no uso de suas atri-
buições legais, resolve raTificar a diSPENSa de processo licitatório para 
contratação da empresa BarroS E NaSciMENTo coMÉrcio dE aliMEN-
ToS lTda para fornecimento de forma parcelada de gêneros alimentícios 
perecíveis e não perecíveis, para atender as necessidades dos docentes 
itinerantes do campus Viii - Marabá, na casa dos professores, confor-
me especificações constantes do Termo de Referência, a ser realizado no 
município de Marabá/Pa e com fundamento legal no art. 24, iV, da lei nº 
8.666/93.
Belém, 15 de março de 2019.
rUBENS cardoSo da SilVa
reitor da Universidade do Estado do Pará

Protocolo: 414091

.

.

SUPRIMENTO DE FUNDO
.

PORTARIA N° 839/2019, DE 14 DE MARÇO DE 2019.
Prazos: Para aplicação 30 (trinta) dias a contar da data de pagamento,
Para prestação de contas 15 (quinze) dias após a aplicação.
cargo: aGENTE adMiNiSTraTiVo c
Nome: THaMYrES lira falcao
Matrícula funcional: 57202698/ 1
Valor: r$ 4.000,00
Prog. de Trabalho: 74201 12 364 1448 8472
fonte: 0269
339030_ r$3.000,00
339039_ r$1.000,00

PORTARIA N° 840/2019, DE 14 DE MARÇO DE 2019.
Prazos: Para aplicação 30 (trinta) dias a contar da data de pagamento,
Para prestação de contas 15 (quinze) dias após a aplicação.
cargo: coord adMiNiSTraTiVo do cENTro dE SaÚdE
Nome: MaSaaKi BraSil iida
Matrícula funcional: 57209302/ 1
Valor: r$ 4.000,00
Prog. de Trabalho: 74201 12 364 1448 8472
fonte: 0269
339030_ r$3.000,00
339039_ r$1.000,00
ordenador responsável
rUBENS cardoSo da SilVa
reitor da Universidade do Estado do Pará.

Protocolo: 414308
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DIÁRIA
.

CONCESSÃO DE DIÁRIAS
(ART. 145, § 1º E ART. Nº 146 DA LEI N.º 5.810, DE 24.01.1994)

PORTARIA N° 821/19 DE 13 DE MARÇO DE 2019
fund. legal: art. 145, § 1º e art. nº 146 da lei n.º 5.810, de 24.01.1994
oBJETiVo: ministrar disciplina
oriGEM: BElÉM-Pa
dESTiNo: iGaraPE-aÇU-Pa
NoME do SErVidor: EliaNa cElia SilVa carNEiro
carGo: ProfESSor SUBSTiTUTo
fUNcioNal: 55590119-3
daTa iNicio: 08.01.2019
daTa TÉrMiNo: 25.01.2019
QUaNTidadE: 17 e ½(dezessete e meia)

PORTARIA N° 822/19 DE 13 DE MARÇO DE 2019
fund. legal: art. 145, § 1º e art. nº 146 da lei n.º 5.810, de 24.01.1994
oBJETiVo: ministrar disciplina
oriGEM: BElÉM-Pa
dESTiNo: rEdENÇao-Pa
NoME do SErVidor: GilBErTo NEriNo dE SoUZa JUNior
carGo: ProfESSor SUBSTiTUTo
fUNcioNal: 5947064-1
daTa iNicio: 19.03.2019
daTa TÉrMiNo: 07.04.2019
QUaNTidadE: 19 e ½(dezenove e meia)

PORTARIA N° 823/19 DE 13 DE MARÇO DE 2019
fund. legal: art. 145, § 1º e art. nº 146 da lei n.º 5.810, de 24.01.1994
oBJETiVo: realizar visita técnica ao liceu
oriGEM: BElÉM-Pa
dESTiNo: BraGaNÇa-Pa
NoME do SErVidor: aNiElSoN coSTa fErrEira
carGo: ProfESSor SUBSTiTUTo
fUNcioNal: 57196537-5
daTa iNicio: 18.02.2019
daTa TÉrMiNo: 20.02.2019
QUaNTidadE: 01 (uma)

PORTARIA N° 824/19 DE 13 DE MARÇO DE 2019
fund. legal: art. 145, § 1º e art. nº 146 da lei n.º 5.810, de 24.01.1994
oBJETiVo: realizar visita técnica ao liceu
oriGEM: BElÉM-Pa
dESTiNo: BraGaNÇa-Pa
NoME do SErVidor: orilEidE MaToS MoraES
carGo: aGENTE adMiNiSTraTiVo
fUNcioNal: 55586554-4
daTa iNicio: 18.02.2019
daTa TÉrMiNo: 20.02.2019
QUaNTidadE: 01 (uma)

PORTARIA N° 825/19 DE 13 DE MARÇO DE 2019
fund. legal: art. 145, § 1º e art. nº 146 da lei n.º 5.810, de 24.01.1994
oBJETiVo: ministrar disciplina pelo Parfor
oriGEM: BElÉM-Pa
dESTiNo: SalVaTErra-Pa
NoME do SErVidor: raiMUNdo MiGUEl doS rEiS PErEira
carGo: ProfESSor aSSiSTENTE
fUNcioNal: 80845756-4
daTa iNicio: 01.02.2019
daTa TÉrMiNo: 09.02.2019
QUaNTidadE: 08 e ½(oito e meia)

PORTARIA N° 826/19 DE 13 DE MARÇO DE 2019
fund. legal: art. 145, § 1º e art. nº 146 da lei n.º 5.810, de 24.01.1994
oBJETiVo: ministrar disciplina
oriGEM: BElÉM-Pa
dESTiNo: rEdENÇÃo-Pa
NoME do SErVidor: SYGlEa rEJaNE MaGalHaES loPES
carGo: ProfESSor SUBSTiTUTo
fUNcioNal: 5562872-4
daTa iNicio: 06.03.2019
daTa TÉrMiNo: 30.03.2019
QUaNTidadE: 24 e ½(vinte quatro e meia)

PORTARIA N° 827/19 DE 13 DE MARÇO DE 2019
fund. legal: art. 145, § 1º e art. nº 146 da lei n.º 5.810, de 24.01.1994
oBJETiVo: ministrar disciplina
oriGEM: BElÉM-Pa
dESTiNo: caMETa-Pa
NoME do SErVidor: MilENE VaScoNcEloS lEal
carGo: ProfESSor SUBSTiTUTo
fUNcioNal: 5912300-2
daTa iNicio: 03.02.2019
daTa TÉrMiNo: 17.02.2019
QUaNTidadE: 14 e ½(quatorze e meia)

PORTARIA N° 828/19 DE 13 DE MARÇO DE 2019
fund. legal: art. 145, § 1º e art. nº 146 da lei n.º 5.810, de 24.01.1994
oBJETiVo: ministrar disciplina
oriGEM: BElÉM-Pa
dESTiNo: SÃo MiGUEl do GUaMa-Pa
NoME do SErVidor: iSaBElla ViViaNNY SaNTaNa HEiNEN
carGo: ProfESSor SUBSTiTUTo
fUNcioNal: 5898420-2
daTa iNicio: 24.03.2019
daTa TÉrMiNo: 09.04.2019
QUaNTidadE: 16 e ½(dezesseis e meia)

PORTARIA N° 829/19 DE 13 DE MARÇO DE 2019
fund. legal: art. 145, § 1º e art. nº 146 da lei n.º 5.810, de 24.01.1994
oBJETiVo: ministrar disciplina pelo Parfor
oriGEM: BElÉM-Pa
dESTiNo: SalVaTErra-Pa
NoME do SErVidor: iZaBEl SaNToS da crUZ
carGo: ProfESSor aSSiSTENTE
fUNcioNal: 5183472-2

daTa iNicio: 08.02.2019
daTa TÉrMiNo: 16.02.2019
QUaNTidadE: 08 e ½(oito e meia)

PORTARIA N° 830/19 DE 13 DE MARÇO DE 2019
fund. legal: art. 145, § 1º e art. nº 146 da lei n.º 5.810, de 24.01.1994
oBJETiVo: ministrar disciplina
oriGEM: BElÉM-Pa
dESTiNo: SÃo MiGUEl do GUaMa -Pa
NoME do SErVidor: WladirSoN roNNY da SilVa cardoSo
carGo: ProfESSor aUXiliar
fUNcioNal: 5894703-2
daTa iNicio: 24.03.2019
daTa TÉrMiNo: 14.04.2019
QUaNTidadE: 21 e ½(vinte e meia)

PORTARIA N° 831/19 DE 13 DE MARÇO DE 2019
fund. legal: art. 145, § 1º e art. nº 146 da lei n.º 5.810, de 24.01.1994
oBJETiVo: ministrar disciplina
oriGEM: BElÉM-Pa
dESTiNo: caSTaNHal-Pa
NoME do SErVidor: carloS Socorro GUErrEiro VaZ
carGo: ProfESSor aSSiSTENTE
fUNcioNal: 5787920-2
daTa iNicio: 25.03.2019
daTa TÉrMiNo: 23.04.2019
QUaNTidadE: 9 e ½(nove e meia)
NEiValdo fialHo do NaSciMENTo
ordENador

Protocolo: 414287
.

OUTRAS MATéRIAS
.

EXTRATO PROJUR
ADITIVO AO TERMO DE CONTRATO

ProcESSo Nº 2018/505093-UEPa / 2017/14365-UEPa (original)
Nº do coNTraTo/EXErcÍcio: 011/2017
Nº TErMo: 02
claSSificaÇÃo: outros
daTa dE aSSiNaTUra: 11.03.2019
MoTiVo: Prorrogação de Vigência.
JUSTificaTiVa: aquisição de assinatura anual do periódico “o diário do 
Pará”, para atender as necessidades institucionais da Universidade do Es-
tado do Pará.
iNÍcio da ViGÊNcia: 20.03.2019
TÉrMiNo da ViGÊNcia: 19.03.2020.
foro: BElÉM/Pa
orÇaMENTo
funcional Programática: 74201.12.122.1448.8465
Elemento de despesa: 339039
fonte: 0102. 
coNTraTado
PErSoNalidadE: Jurídica
NoME: BWB NEGÓcioS PUBliciTárioS lTda - EPP
cEP: 66.053-090
loGradoUro: rua Gaspar Viana, 
Bairro: reduto
cidadE: Belém
Uf: Pa
NÚMEro: 773
foNE: (91) 4006-8000
ordENador
NoME: rUBENS cardoSo da SilVa

Protocolo: 414221
EXTRATO DO EDITAL Nº 19/ 2019- UEPA

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA A RESIDÊNCIA 
MULTIPROFISSIONAL EM ONCOLOGIA DO BAIXO AMAZONAS

a Universidade do Estado do Pará – UEPa e o Hospital regional do Baixo 
amazonas do Pará dr. Waldemar Penna (HrBa), através do centro de ci-
ências Biológicas e da Saúde/ccBS/UEPa tornam público que estão aber-
tas as inscrições ao Processo Seletivo Simplificado para o preenchimento 
de vagas no Programa de Residência Multiprofissional em Oncologia do 
Baixo amazonas, para início em março do ano de 2019, nas áreas de 
Enfermagem, farmácia, fisioterapia, Nutrição, Psicologia e Terapia ocu-
pacional.
os candidatos deverão ter curso de graduação em instituições de Ensino 
Superior oficiais e reconhecidos pelo MEC ou portadores de diploma re-
validado por Universidade Pública e brasileira de acordo com legislação 
vigente e demais normas estabelecidas pela comissão Nacional de re-

sidência Multiprofissional em Saúde - CNRMS e Comissão de Residência 

Multiprofissional em Saúde – COREMU. As inscrições serão realizadas ex-

clusivamente via online no site www2.uepa.br/psremus2019-2, no perío-

do de 15/03 a 18/03/2019.
Belém, 14 de março de 2019.
rUBENS cardoSo da SilVa
reitor da Universidade do Estado do Pará

Protocolo: 414060
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EXTRATO DO EDITAL N° 020/2019 – UEPA
ProcESSo SElETiVo Para PiaNiSTa do ProJETo MadriGal da UEPa
a Universidade do Estado do Pará – UEPa, por meio da Pró-reitoria de 
Extensão e o Núcleo de arte e cultura - Nac, torna público o Processo 
Seletivo para Pianista do Projeto “Madrigal da UEPa” e comunica a socie-
dade civil que as inscrições estarão abertas no período de 15 a 21 de março 
de 2019.
o Edital, na íntegra, está disponível no site: www.uepa.br.
Mais informações poderão ser obtidas através do telefone (91) 3222-8188 e 
e-mail: uepa.nac@gmail.com.
Belém, 15 de março de 2019.
rUBENS cardoSo da SilVa
reitor da Universidade do Estado do Pará

Protocolo: 414277
CONVOCAÇÃO PARA OS ALUNOS QUE EXCEDERAM, O PERÍODO 

MÁXIMO DE INTEGRALIZAÇÃO DO CURSO
Com base no Artigo 24, da Resolução Nº 3372/18-CONSUN, ficam os alunos 
abaixo citados coNVocadoS a comparecerem à coordenação de apoio e 
desenvolvimento ao Ensino, Pesquisa, Extensão e Pós-Graduação – coad, 
no prazo de 10(dez) dias corridos a contar da data de publicação deste Edital, 
a fim de apresentar sua pretensão de integralização do curso e as razões do 
não cumprimento do tempo legal máximo de permanência.

CAMPUS I - CCSE- BELéM

CURSO MATRICULA NOME ANO DE INGRESSO

Educação inclusiva e
Ensino da

Matemática

20127923002 adriana Patrícia da Gama 
Marques 2012

20127923003 aldenisia costa Morais 2012

20127923004 aliane Teixeira Gemaque 2012

20127923006 ana Paula de Jesus Souza 2012

20127923007 andrea Batista dos Santos 2012

20127923008 andrea de lima cardoso 2012

20127923009 Benedito cleto de lima Gama 
Junior 2012

20127923010 Bianca costa Matni 2012

20127923012 carlos Henrique Batista luz 2012

20127923013 carmen lucia freitas da Silva 
ribeiro 2012

20127923015 debora deliana Tavares 
Macedo 2012

20127923019 Georgia Kariny Martins Sodré 2012

20127923020 ivaneide de lima rodrigues 2012

20127923021 Jarbas rodrigues da cruz 2012

20127923022 Joao carlos correa amador 2012

20127923023 Katia Bulhões Pinheiro 2012

20127923024 leidiane Maria Nascimento 
ferreira 2012

20127923026 luciana a Silva Morais 2012

20127923027 lucileide oliveira reis 2012

20127923028 Maili Bernadeth assunção 
Veiga 2012

20127923029 Maria de Nazaré cunha 
Bastos 2012

20127923032 Paulo Eduardo Maciel de 
oliveira 2012

20127923034 rosangela do Socorro 
Nascimento oliveira 2012

20127923035 Rose Mary Bonfim Santos 2012

20127923036 Sandra roberta albarado da 
Paixão 2012

20127923037 Sonia Maria Pantoja Barros 
cabral 2012

20127923038 Suelem Barbosa Gomes 2012

20127923040 Tatiana Nazaré de carvalho 
artur 2012

Educação Matemática

20157907001 Breno Gomes de Souza 2105

20157907003
claudio rumeniggue Martins 

e Silva
2015

20157907005
Eder raimundo almeida da 

Silva
2015

20157907006 Edmilson Moraes de Souza 2015

20157907008 Elida de Sousa Peres 2015

20157907011 iana Santos ferreira 2015

20157907015
Jessica cristina Nunes 

carvalho
2015

20157907016 Jonathan da Silva cardozo 2015

20157907017
Jose dos Santos Guimaraes 

filho
2015

20157907018 Kamila Souza dos Santos 2015

20157907019 Kamilly Suzany felix alves 2015

20157907020 lailson azevedo dos Santos 2015

20157907022
lilia cristina dos Santos diniz 

alves
2015

20157907023 lilian Pantoja Barreto 2015

20157907024 lucas dos Santos araújo 2015

20157907024 lucas dos Santos araújo 2015

20157907028 Marcielle Monteiro de Sousa 2015

20157907029 Marcilia da Silva iwabuchi 2015

20157907030 Millena lopes de Paula Silva 2015

20157907034 renata cristina alves Matni 2015

20157907036 ruan lobato Guedes 2015

20157906037 Nathalia Moraes Moreira 2015

20157906038 Pamella almeida chagas 2015

20157906039 Poliana Santos da Silva 2015

20157906040 Priscila da Silva lobo 2015

20157906042 Suzele fabiane da Silva costa 2015

20157906044 Tamilis Silva da costa 2015
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CAMPUS XIX - SALVATERRA

Educação 
Matemática

20147662003 angélica Novaes de assis 2014

20147662004 armando Melo da Silva Junior 2014

20147662007 Edielma dos Santos ferreira 2014

20147662008 Edinea Monteiro dos Santos 2014

20147662009 Elaine ferreira Macedo 2014

20147662010 Elen cristina Pimentel Santos 2014

20147662011 Eliane dos Santos da conceição 2014

20147662015 Jaelson da Silva Silveira 
Moraes 2014

20147662016 Janice Moraes dos Santos 2014

20147662017 Jerffeson Lauro Ferreira Dantas 2014

20147662021 Magno dos Santos cardoso 2014

20147662023 Marcela caroline Goncalves 
Pereira 2014

20147662022 Marc Santos Peyrerol 2014

20147662028 raimunda Beatriz Pena dos 
Santos 2014

20147662029 raimunda rosileide Pedrosa 
Pena 2014

20147662032 rubenilson lima de oliveira 2014

20147662034 Solange de deus da luz 
fagundes 2014

20147662035 Wilma Nazare Maciel dias 2014

caMPUS Xi - SÃo MiGUEl do GUaMa

fundamentos 
daMatemática 

Elementar

20167058003 alailson Monteiro araújo 2016

20167058040 ana claudia da Silva Barbosa 
farias 2016

20167058006 antônio Saulo Santana freitas 2016

20167058007 antônio Sidiney da costa 
oliveira 2016

20167058008 arivelton ribeiro lima 2016

20167058009 Bruna rafaela da Silva Pinto 2016

20167058010 carlena de Kassia da Silva E 
Silva 2016

20167058012 danilo de Santana rito 2016

20167058016 Eliane correa azevedo Pinto 2016

20167058021 Jessica ribeiro andrade 2016

20167058022 Jocimar Gomes duarte Junior 2016

20167058026 lidiane de Souza Soares 2016

20167058036 raimundo carlos dos Santos 
resuenho 2016

20167058037 raimundo Moura Barbosa 2016

20167058038 rangel dos Santos cruz 2016

20167058039 Samy de Sousa lourenco 2016

20167058041 Sebastiao carlos de oliveira 
Mendes 2016

20167058044 Vanessa Soares Pinto 2016

Esta convocação entre em vigor na data de sua publicação, revogada as 
disposições em contrário.
Belém,15 de março de 2019.

Protocolo: 414316

EXTRATO PROJUR
ADITIVO AO TERMO DE CONTRATO

PROCESSO Nº 2018/505084-UEPA 2012/177577-UEPA 
(ORIGINAL) 

Nº DO CONTRATO/EXERCÍCIO: 005/2014
Nº TERMO: 05

claSSificaÇÃo: outros
daTa dE aSSiNaTUra: 11.03.2019
MoTiVo: Prorrogação de Vigência.
JUSTificaTiVa: prorrogação de vigência do contrato nº 005/2014, refe-
rente a contratação de empresa especializada no fornecimento de gêneros 
alimentícios para atendimento de necessidades dos docentes do Núcleo de 
Paragominas/UEPa.
iNÍcio da ViGÊNcia: 21.03.2019
TÉrMiNo da ViGÊNcia: 20.03.2020.
foro: BElÉM/Pa
adiTiVoS aNTEriorES
Nº do aditivo: 04
daTa da PUBlicaÇÃo No doE: 21/03/2018
daTa da aSSiNaTUra: 14/03/2018
coNTraTado
PErSoNalidadE: JUrÍdica
NoME: MErcEaria caPiXaBa lTda – ME
loGradoUro: na rua Marechal rondon, nº 138
Bairro: centro
cidadE: Paragominas
Uf: Pa
foNE: (91) 3729-3934
ordENador
NoME: rUBENS cardoSo da SilVa

Protocolo: 414206
EXTRATO PROJUR

ADITIVO AO TERMO DE CONTRATO
Nº DO CONTRATO/EXERCÍCIO: 008/2017

Nº TERMO: 2
claSSificaÇÃo: outros
daTa dE aSSiNaTUra: 11.03.2019
MoTiVo: Prorrogação de Vigência.
JUSTificaTiVa: Prorrogação de vigência, do contrato nº 008/2017-UEPa, 
referente a prestação de serviços de sistema de gestão de abastecimento 
de combustível de unidades consumidoras, customizado e gerido pela ad-
ministração pública Estadual, com a utilização de cartão magnético e com 
fornecimento contínuo e ininterrupto de combustível, através de rede de 
postos credenciados de abastecimento para entes do estado.
iNÍcio da ViGÊNcia: 15.03.2019
TÉrMiNo da ViGÊNcia: 14.03.2020
foro: BElÉM/Pa
orÇaMENTo
ProGraMa dE TraBalHo – 74201.12.122.1297.4668
foNTE – 0102
NaTUrEZa da dESPESa – 339030
coNTraTado
PErSoNalidadE: JUrÍdica
NoME: EMPrESa TicKET SolUÇÕES HdfGT S/a
loGradoUro: rua Machado de assis, Edifício 2
Bairro: Santa lúcia
NÚMEro: 50
cEP: 93.700-000
cidadE: campo Bom
Uf: rS
ordENador
NoME: rUBENS cardoSo da SilVa

Protocolo: 414214
EXTRATO PROJUR

ADITIVO AO TERMO DE CONTRATO
ProcESSo Nº 2019/63460-UEPa / 2015/456902-UEPa (oriGiNal)
Nº do coNTraTo/EXErcÍcio: 022/2016
Nº TErMo: 08
claSSificaÇÃo: obra
daTa dE aSSiNaTUra: 13/03/201919
MoTiVo: Vigência
JUSTificaTiVa: Prorrogação do prazo de vigência da execução, pela coN-
TraTada, de construção da Quadra Poliesportiva coberta do campus Vii 
– conceição do araguaia/UEPa, por mais 120 (cento e vinte) dias.
Valor do TErMo: r$- 0,00
iNÍcio da ViGÊNcia: 15.03.2019
TÉrMiNo da ViGÊNcia: 14.07.2019.
foro: BElÉM/Pa 
coNTraTado
PErSoNalidadE: Jurídica
NoME: JN PrESTaÇÃo dE SErViÇoS lTda-ME
cEP: 68.540-000
loGradoUro: avenida Joaquim lima
Bairro: São luiz ii
cidadE: conceição do araguaia/Pa
Uf: Pa
NÚMEro: 3345
ordENador
NoME: rUBENS cardoSo da SilVa

Protocolo: 414248
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..

SECRETARIA DE ESTADO DE 
ASSISTÊNCIA SOCIAL,
TRABALHO, EMPREGO E RENDA

.

.

.

DESIGNAR SERVIDOR
.

PORTARIA Nº 131, DE 20 DE FEVEREIRO DE 2019.
o SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTÊNcia Social, TraBalHo, EM-
PrEGo E rENda, no uso de suas atribuições que foram delegadas através 
do decreto s/n de 01 de Janeiro de 2019, publicado no doE nº 33.771, 
de 02 de Janeiro de 2019.
coNSidEraNdo o disposto no art. 67, § 1° e § 2° da lei federal n° 
8.666/93, de 21 de junho de 1993, e suas alterações,
rESolVE:
i – dESiGNar a servidora Maria do Socorro Menezes de almeida, 
matricula nº 5116309, ocupante do cargo de agente de artes Praticas, 
lotada na Gerência de Transporte – daf/GT/SEaSTEr, para atuar como 
fiscal Titular, do contrato administrativo nº 51/2018/SEaSTEr, celebrado 
com a MaPfrE SEGUroS GEraiS S/a, cujo tem por objeto a prestação 
de serviços de seguro total de automóveis para 13 (treze) veículos 
pertencentes a frota do SiNE/Pa, em conformidade com o disposto na 
PorTaria Nº 55/2013, de 22 de janeiro de 2013 da Secretaria de Estado 
de assistência Social do Estado do Pará e com o decreto Estadual nº 870, 
de 04 de outubro de 2013.
ii – Esta Portaria entra em vigor a partir da presente data.
iii – registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Belém (Pa), 20 de fevereiro de 2019.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTÊNcia Social, TraBalHo, EMPrE-
Go E rENda

PORTARIA Nº 134, DE 20 DE FEVEREIRO DE 2019.
o SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTÊNcia Social, TraBalHo, EM-
PrEGo E rENda, no uso de suas atribuições que foram delegadas através 
do decreto s/n de 01 de Janeiro de 2019, publicado no doE nº 33.771, 
de 02 de Janeiro de 2019.
coNSidEraNdo o disposto no art. 67, § 1° e § 2° da lei federal n° 
8.666/93, de 21 de junho de 1993, e suas alterações,
rESolVE:
i – dESiGNar a servidora Elisangela Martins da Silva matricula nº 
57234466/1 ocupante do cargo de agente administrativo, lotada na 
diretoria de renda, cidadania e combate a Pobreza-drccP/SEaSTEr para 
atuar como fiscal Titular do contrato administrativo nº66/2018/SEaSTEr, 
celebrado com a empresa l.c.f. da SilVa SErViÇoS fUNErarioS 
-EirElli , cujo tem por objeto a contratação de empresa especializada 
para prestar serviço de assistência funerária e traslado ,por via rodoviária, 
aérea e fluvial ,no âmbito Estadual e Nacional ,para atender a Secretaria 
de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda –SEaSTEr 
,em conformidade com o disposto na PorTaria Nº 55/2013, de 22 de 
janeiro de 2013 da Secretaria de Estado de assistência Social do Estado 
do Pará e com o decreto Estadual nº 870, de 04 de outubro de 2013.
ii – Esta Portaria entra em vigor a partir da presente data.
iii – registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Belém (Pa), 20 de fevereiro de 2019.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTÊNcia Social, TraBalHo, EMPrE-
Go E rENda

PORTARIA Nº 190, DE 07 DE MARÇO DE 2019.
o SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTÊNcia Social, TraBalHo, EM-
PrEGo E rENda, no uso de suas atribuições que foram delegadas através 
do decreto s/n de 01 de Janeiro de 2019, publicado no doE nº 33.771, 
de 02 de Janeiro de 2019.
coNSidEraNdo o disposto no art. 67, § 1° e § 2° da lei federal n° 
8.666/93, de 21 de junho de 1993, e suas alterações,
rESolVE:
i – dESiGNar a servidora Maria do Socorro Menezes de almeida, 
matricula nº 5116309/1, ocupante do cargo de agente de artes Praticas, 
e altair Pantoja Nonato correa, matricula n° 3212220/1 ,ocupante do 
cargo de auxiliar Técnico, ambos lotados na Gerencia de Trasporte - GT, 
em SUBSTiTUiÇÃo a servidora Neusa cardoso Bitancourt, matricula 
n° 4008960/2 ,ocupante do cargo de auxiliar de cadastro ,para 
atuarem respectivamente como fiscal Titular e suplente dos contratos 
administrativos nº 15/2016/SEaSTEr e 064/2018/SEaSTEr celebrado 
com a EMPrESa diNaSTia ViaGENS E TUriSMo lTda-EPP cujo tem por 
objeto a prestação de serviços de agenciamento de emissão de bilhetes 
de passagem aéreas regionais, nacionais e internacionais, rodoviárias 
interestaduais e intermunicipais, fluviais e rodofluviais intermunicipais 
e serviços correlatos de agenciamento de hospedagem, hoteleira 
nacional e internacional, serviços de agenciamento para fretamento de 
aeronaves ,ônibus e vans, lanchas tipo voadeira e barcos tipo regional, em 
conformidade com o disposto na PorTaria Nº 55/2013, de 22 de janeiro 
de 2013 da Secretaria de Estado de assistência Social do Estado do Pará e 
com o decreto Estadual nº 870, de 04 de outubro de 2013.
ii – Esta Portaria entra em vigor a partir da presente data.
iii – registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Belém (Pa), 07 de Março de 2019.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTÊNcia Social, TraBalHo, EMPrE-
Go E rENda

Protocolo: 414462

.

TERMO ADITIVO A CONTRATO
.

6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 
07/2016/SEASTER

objeto: prorrogação da vigência por mais 60 (sessenta) dias.
data da assinatura: 28/02/2019.
Vigência: 28/02/2019 à 29/04/2019
orçamento: funcional Programática: 43.101.09.122.1297 
/ 43101.08.244.1443.8398 / 43104.08.244.1443.8385 / 
87101.08.244.1443.8389
ação detalhada: 189.517 / 201.373 / 253.937 / 253.938 / 243.078 / 
243.153
fonte: 0101006360 / 0166006360 / 0107006360 / 0139002989 / 
0107006360 / 0139002241
Elemento de despesa: 3390.37
Valor Mensal: r$ 388.319,53
Valor Global: r$ 776.639,06
contratado: KaPa caPiTal lTda ME
End. rod. Mario covas, loteamento Parque dos coqueiros, nº 17, Bairro 
do coqueiro, ananindeua/Pa.
cEP 67.115-000
ordenador de despesa: inocêncio renato Gasparim.

Protocolo: 414056
5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 

01/2016/SEASTER
objeto: a repactuação no percentual de 3% por força de norma de con-
venção coletiva de trabalho 2018 e prorrogação do prazo de vigência por 
10 (dez) meses.
data da assinatura: 20/12/2018.
Vigência: 20/01/2019 à 19/11/2019
orçamento: funcional Programática: 43.101.08.122.1297.8338 
/ 43101.08.244.1443.8398 / 43.101.11.333.1436.8355 
/ 43.101.11.333.1436.8358 / 87101.08.244.1443.8389 
/ 87101.08.244.1443.8387 / 87101.08.242.1443.8387 / 
87101.08.242.1443.8390 / 87101.08.032.1443.8402.
ação detalhada: 189.517 / 201.373 / 233.034 / 244.899 / 186.795 / 
228.000 / 233.296 203.644
fonte: 0101006361 /0107006361
Elemento de despesa: 3390.37
contratado: KaPa caPiTal lTda ME
End. rod. Mario covas, loteamento Parque dos coqueiros, nº 17, Bairro 
do coqueiro, ananindeua/Pa.
cEP 67.115-000
ordenador de despesa: inocêncio renato Gasparim.

Protocolo: 414208

.

.

TERMO DE COOPERAÇÃO TéCNICA
.

TERMO DE COMPROMISSO Nº 11/2019/SEASTER – SANTA 
MARIA DO PARÁ

objeto: estabelecer pacto de cooperação Técnica e de co-responsabilida-
de logística e operativa entre compromitente/SEaSTEr e a compromis-
sária/Prefeitura Municipal, a fim de garantir o cumprimento das exigên-
cias legais, sistemáticas e operacionais para a execução do “Programa 
de aquisição de alimentos-Pa” - Execução Estadual 2019, na modalidade 
“compra com doação Simultânea” (aquisição de produtos oriundos da 
agricultura familiar local para doação a entidades socioassitenciais muni-
cipais, para migração da situação de insegurança alimentar e nutricional 
dos usuários da rede do Sistema Único de assistência Social-SUaS).
data da assinatura: 19/02/2019.
Vigência: 19/02/2019 à 18/02/2020
Município Beneficiário: SANTA MARIA DO PARÁ
cNPJ: 05.049.174/0001-34
ordenador de despesa: inocêncio renato Gasparim.

Protocolo: 414153
TERMO DE COMPROMISSO Nº 15/2019/SEASTER – IRITUIA

objeto: estabelecer pacto de cooperação Técnica e de co-responsabilida-
de logística e operativa entre compromitente/SEaSTEr e a compromis-
sária/Prefeitura Municipal, a fim de garantir o cumprimento das exigên-
cias legais, sistemáticas e operacionais para a execução do “Programa 
de aquisição de alimentos-Pa” - Execução Estadual 2019, na modalidade 
“compra com doação Simultânea” (aquisição de produtos oriundos da 
agricultura familiar local para doação a entidades socioassitenciais muni-
cipais, para migração da situação de insegurança alimentar e nutricional 
dos usuários da rede do Sistema Único de assistência Social-SUaS).
data da assinatura: 19/02/2019.
Vigência: 19/02/2019 à 18/02/2020
Município Beneficiário: IRITUIA
cNPJ: 05.193.123/0001-00
ordenador de despesa: inocêncio renato Gasparim.

Protocolo: 414160
TERMO DE COMPROMISSOP Nº 12/2019/SEASTER – SÃO 

MIGUEL DO GUAMÁ
objeto: estabelecer pacto de cooperação Técnica e de co-responsabilida-
de logística e operativa entre compromitente/SEaSTEr e a compromis-
sária/Prefeitura Municipal, a fim de garantir o cumprimento das exigên-
cias legais, sistemáticas e operacionais para a execução do “Programa 
de aquisição de alimentos-Pa” - Execução Estadual 2019, na modalidade 
“compra com doação Simultânea” (aquisição de produtos oriundos da 
agricultura familiar local para doação a entidades socioassitenciais muni-
cipais, para migração da situação de insegurança alimentar e nutricional 
dos usuários da rede do Sistema Único de assistência Social-SUaS).
data da assinatura: 19/02/2019.
Vigência: 19/02/2019 à 18/02/2020
Município Beneficiário: SÃO MIGUEL DO GUAMÁ
cNPJ: 05.193.073/0001-60
ordenador de despesa: inocêncio renato Gasparim.

Protocolo: 414154
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TERMO DE COMPROMISSO Nº 16/2019/SEASTER – ELDORADO 
DOS CARAJÁS

objeto: estabelecer pacto de cooperação Técnica e de co-responsabilida-
de logística e operativa entre compromitente/SEaSTEr e a compromis-
sária/Prefeitura Municipal, a fim de garantir o cumprimento das exigên-
cias legais, sistemáticas e operacionais para a execução do “Programa de 
aquisição de alimentos-Paa”- Execução Estadual 2019, na modalidade 
“compra com doação Simultânea” (aquisição de produtos oriundos da 
agricultura familiar local para doação a entidades socioassitenciais muni-
cipais, para migração da situação de insegurança alimentar e nutricional 
dos usuários da rede do Sistema Único de assistência Social-SUaS).
data da assinatura: 08/03/2019.
Vigência: 08/03/2019 à 07/03/2020
Município Beneficiário: ELDORADO DOS CARAJÁS
cNPJ: 84.139.633/0001-75
ordenador de despesa: inocêncio renato Gasparim.

Protocolo: 414162
TERMO DE COMPROMISSO Nº 04/2019/SEASTER – 

CONCORDIA DO PARÁ
objeto: estabelecer pacto de cooperação Técnica e de co-responsabilida-
de logística e operativa entre compromitente/SEaSTEr e a compromis-
sária/Prefeitura Municipal, a fim de garantir o cumprimento das exigên-
cias legais, sistemáticas e operacionais para a execução do “Programa de 
aquisição de alimentos-Paa” - Execução Estadual 2019, na modalidade 
“compra com doação Simultânea” (aquisição de produtos oriundos da 
agricultura familiar local para doação a entidades socioassitenciais muni-
cipais, para migração da situação de insegurança alimentar e nutricional 
dos usuários da rede do Sistema Único de assistência Social-SUaS).
data da assinatura: 19/02/2019.
Vigência: 19/02/2019 à 18/02/2020
Município Beneficiário: CONCORDIA DO PARÁ
cNPJ: Nº 14.145.791/0001-52
ordenador de despesa: inocêncio renato Gasparim.

Protocolo: 414143
TERMO DE COMPROMISSO Nº 09/2019/SEASTER – BENEVIDES
objeto: estabelecer pacto de cooperação Técnica e de co-responsabilida-
de logística e operativa entre compromitente/SEaSTEr e a compromis-
sária/Prefeitura Municipal, a fim de garantir o cumprimento das exigên-
cias legais, sistemáticas e operacionais para a execução do “Programa 
de aquisição de alimentos-Pa” - Execução Estadual 2019, na modalidade 
“compra com doação Simultânea” (aquisição de produtos oriundos da 
agricultura familiar local para doação a entidades socioassitenciais muni-
cipais, para migração da situação de insegurança alimentar e nutricional 
dos usuários da rede do Sistema Único de assistência Social-SUaS).
data da assinatura: 19/02/2019.
Vigência: 19/02/2019 à 18/02/2020
Município Beneficiário: BENEVIDES
cNPJ: 05.058.466/0001-61
ordenador de despesa: inocêncio renato Gasparim.

Protocolo: 414151
TERMO DE COMPROMISSO Nº 05/2019/SEASTER – CURUÇÁ

objeto: estabelecer pacto de cooperação Técnica e de co-responsabilida-
de logística e operativa entre compromitente/SEaSTEr e a compromis-
sária/Prefeitura Municipal,a fim de garantir o cumprimento das exigên-
cias legais, sistemáticas e operacionais para a execução do “Programa de 
aquisição de alimentos-Paa” - Execução Estadual 2019, na modalidade 
“compra com doação Simultânea” (aquisição de produtos oriundos da 
agricultura familiar local para doação a entidades socioassitenciais muni-
cipais, para migração da situação de insegurança alimentar e nutricional 
dos usuários da rede do Sistema Único de assistência Social-SUaS).
data da assinatura: 19/02/2019.
Vigência: 19/02/2019 à 18/02/2020
Município Beneficiário: CURUÇÁ
cNPJ: Nº 05.171.939/0001-32
ordenador de despesa: inocêncio renato Gasparim.

Protocolo: 414144
TERMO DE COMPROMISSO Nº 10/2019/SEASTER – NOVA 

ESPERANÇA DO PIRIÁ
objeto: estabelecer pacto de cooperação Técnica e de co-responsabilida-
de logística e operativa entre compromitente/SEaSTEr e a compromis-
sária/Prefeitura Municipal, a fim de garantir o cumprimento das exigên-
cias legais, sistemáticas e operacionais para a execução do “Programa 
de aquisição de alimentos-Pa” - Execução Estadual 2019, na modalidade 
“compra com doação Simultânea” (aquisição de produtos oriundos da 
agricultura familiar local para doação a entidades socioassitenciais muni-
cipais, para migração da situação de insegurança alimentar e nutricional 
dos usuários da rede do Sistema Único de assistência Social-SUaS).
data da assinatura: 19/02/2019.
Vigência: 19/02/2019 à 18/02/2020
Município Beneficiário: NOVA ESPERANÇA DO PIRIÁ
cNPJ: 84.263.862/0001-05
ordenador de despesa: inocêncio renato Gasparim.

Protocolo: 414152
TERMO DE COMPROMISSO Nº 06/2019/SEASTER – SANTA 

LUZIA DO PARÁ
objeto: estabelecer pacto de cooperação Técnica e de co-responsabilida-
de logística e operativa entre compromitente/SEaSTEr e a compromis-
sária/Prefeitura Municipal,a fim de garantir o cumprimento das exigên-
cias legais, sistemáticas e operacionais para a execução do “Programa de 
aquisição de alimentos-Paa” - Execução Estadual 2019, na modalidade 

“compra com doação Simultânea” (aquisição de produtos oriundos da 
agricultura familiar local para doação a entidades socioassitenciais muni-
cipais, para migração da situação de insegurança alimentar e nutricional 
dos usuários da rede do Sistema Único de assistência Social-SUaS).
data da assinatura: 19/02/2019.
Vigência: 19/02/2019 à 18/02/2020
Município Beneficiário: SANTA LUZIA DO PARÁ
cNPJ: Nº 63.887.848/0001-02
ordenador de despesa: inocêncio renato Gasparim.

Protocolo: 414147
TERMO DE COMPROMISSO Nº 13/2019/SEASTER – BREVES

objeto: estabelecer pacto de cooperação Técnica e de co-responsabilida-
de logística e operativa entre compromitente/SEaSTEr e a compromis-
sária/Prefeitura Municipal, a fim de garantir o cumprimento das exigên-
cias legais, sistemáticas e operacionais para a execução do “Programa 
de aquisição de alimentos-Pa” - Execução Estadual 2019, na modalidade 
“compra com doação Simultânea” (aquisição de produtos oriundos da 
agricultura familiar local para doação a entidades socioassitenciais muni-
cipais, para migração da situação de insegurança alimentar e nutricional 
dos usuários da rede do Sistema Único de assistência Social-SUaS).
data da assinatura: 19/02/2019.
Vigência: 19/02/2019 à 18/02/2020
Município Beneficiário: BREVES
cNPJ: 04.876.389/0001-94
ordenador de despesa: inocêncio renato Gasparim.

Protocolo: 414155
TERMO DE COMPROMISSOP Nº 01/2019/SEASTER – 

ABAETETUBA
objeto: estabelecer pacto de cooperação Técnica e de co-responsabilida-
de logística e operativa entre compromitente/SEaSTEr e a compromis-
sária/Prefeitura Municipal, a fim de garantir o cumprimento das exigên-
cias legais, sistemáticas e operacionais para a execução do “Programa 
de aquisição de alimentos-Pa” - Execução Estadual 2019, na modalidade 
“compra com doação Simultânea” (aquisição de produtos oriundos da 
agricultura familiar local para doação a entidades socioassitenciais muni-
cipais, para migração da situação de insegurança alimentar e nutricional 
dos usuários da rede do Sistema Único de assistência Social-SUaS).
data da assinatura: 19/02/2019.
Vigência: 19/02/2019 à 18/02/2020
Município Beneficiário: ABAETETUBA
cNPJ: 05.105.127/0001-99
ordenador de despesa: inocêncio renato Gasparim.

Protocolo: 414139
TERMO DE COMPROMISSO Nº 07/2019/SEASTER – SÃO 

DOMINGOS DO CAPIM
objeto: estabelecer pacto de cooperação Técnica e de co-responsabilida-
de logística e operativa entre compromitente/SEaSTEr e a compromis-
sária/Prefeitura Municipal, a fim de garantir o cumprimento das exigên-
cias legais, sistemáticas e operacionais para a execução do “Programa de 
aquisição de alimentos-Paa” - Execução Estadual 2019, na modalidade 
“compra com doação Simultânea” (aquisição de produtos oriundos da 
agricultura familiar local para doação a entidades socioassitenciais muni-
cipais, para migração da situação de insegurança alimentar e nutricional 
dos usuários da rede do Sistema Único de assistência Social-SUaS).
data da assinatura: 19/02/2019.
Vigência: 19/02/2019 à 18/02/2020
Município Beneficiário: SÃO DOMINGOS DO CAPIM
cNPJ: Nº 05.193.115/0001-63
ordenador de despesa: inocêncio renato Gasparim.

Protocolo: 414148
TERMO DE COMPROMISSOP Nº 03/2019/SEASTER – 

CACHOEIRA DO ARARI
objeto: estabelecer pacto de cooperação Técnica e de co-responsabilida-
de logística e operativa entre compromitente/SEaSTEr e a compromis-
sária/Prefeitura Municipal, a fim de garantir o cumprimento das exigên-
cias legais, sistemáticas e operacionais para a execução do “Programa 
de aquisição de alimentos-Pa” - Execução Estadual 2019, na modalidade 
“compra com doação Simultânea” (aquisição de produtos oriundos da 
agricultura familiar local para doação a entidades socioassitenciais muni-
cipais, para migração da situação de insegurança alimentar e nutricional 
dos usuários da rede do Sistema Único de assistência Social-SUaS).
data da assinatura: 19/02/2019.
Vigência: 19/02/2019 à 18/02/2020
Município Beneficiário: CACHOEIRA DO ARARI
cNPJ: 04.884.482/0001-40
ordenador de despesa: inocêncio renato Gasparim.

Protocolo: 414142
TERMO DE COMPROMISSOP Nº 02/2019/SEASTER – 

BARCARENA
objeto: estabelecer pacto de cooperação Técnica e de co-responsabilida-
de logística e operativa entre compromitente/SEaSTEr e a compromis-
sária/Prefeitura Municipal, a fim de garantir o cumprimento das exigên-
cias legais, sistemáticas e operacionais para a execução do “Programa 
de aquisição de alimentos-Pa” - Execução Estadual 2019, na modalidade 
“compra com doação Simultânea” (aquisição de produtos oriundos da 
agricultura familiar local para doação a entidades socioassitenciais muni-
cipais, para migração da situação de insegurança alimentar e nutricional 
dos usuários da rede do Sistema Único de assistência Social-SUaS).
data da assinatura: 19/02/2019.
Vigência: 19/02/2019 à 18/02/2020
Município Beneficiário: BARCARENA
cNPJ: 05.058.458/0001-15
ordenador de despesa: inocêncio renato Gasparim.

Protocolo: 414141
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TERMO DE COMPROMISSO Nº 08/2019/SEASTER – SÃO JOÃO 
DO ARAGUAIA

objeto: estabelecer pacto de cooperação Técnica e de corresponsabilida-
de logística e cooperativa entre compromitente/SEaSTEr e a compromis-
sária/Prefeitura Municipal de SÃO JOÃO DO ARAGUAIA, a fim de garantir 
o cumprimento das exigências legais, sistemáticas e operacionais para a 
execução do “Programa de aquisição de alimentos-Paa” - Execução Esta-
dual 2019, na modalidade “compra com doação Simultânea” (aquisição 
de produtos oriundos da agricultura familiar local para doação a entidades 
socioassitenciais municipais, para migração da situação de insegurança 
alimentar e nutricional dos usuários da rede do Sistema Único de assis-
tência Social-SUaS).
data da assinatura: 19/02/2019.
Vigência: 19/02/2019 à 18/02/2020
Município Beneficiário: SÃO JOÃO DO ARAGUAIA
cNPJ: Nº 05.854.534/0001-07.
ordenador de despesa: inocêncio renato Gasparim.

Protocolo: 414149
TERMO DE COMPROMISSO Nº 14/2019/SEASTER – GURUPÁ

objeto: estabelecer pacto de cooperação Técnica e de co-responsabilida-
de logística e operativa entre compromitente/SEaSTEr e a compromis-
sária/Prefeitura Municipal, a fim de garantir o cumprimento das exigên-
cias legais, sistemáticas e operacionais para a execução do “Programa 
de aquisição de alimentos-Pa” - Execução Estadual 2019, na modalidade 
“compra com doação Simultânea” (aquisição de produtos oriundos da 
agricultura familiar local para doação a entidades socioassitenciais muni-
cipais, para migração da situação de insegurança alimentar e nutricional 
dos usuários da rede do Sistema Único de assistência Social-SUaS).
data da assinatura: 19/02/2019.
Vigência: 19/02/2019 à 18/02/2020
Município Beneficiário: GURUPÁ
cNPJ: 04.876.397/0001-30
ordenador de despesa: inocêncio renato Gasparim.

Protocolo: 414157

.

.

SUPRIMENTO DE FUNDO
.

PORTARIA Nº 261/2019 – SEASTER, DE 13 DE MARÇO DE 2019
Nome: EdSoN JoSÉ fraNco VEraS JUNior
cargo: TÉcNico EM GESTÃo PUBlicaMatrícula: 5896755/1
339039: Pessoa Jurídica: r$ 450,00
fixar o prazo de: 60 (sessenta)dias para aplicação das despesas e 15 
(quinze) dias para prestação de contas, contados a partir da
Expedição da ordem bancária.
conceder Suprimento de fundo a servidora com objetivo de custear des-
pesas de cartório, na rubrica para pessoa jurídica.
PORTARIA Nº 262/2019 – SEASTER, DE 13 DE MARÇO DE 2019
Nome: fraNciSco dE aSSiS aVEliNo dE fraNÇa JUNior
cargo: aGENTE dE PorTariaMatrícula: 588258/3
339030: Material de consumo: rS 400,00
fixar o prazo de: 60 (sessenta)dias para aplicação das despesas e 15 
(quinze) dias para prestação de contas, contados a partir da
Expedição da ordem bancária.
conceder Suprimento de fundo ao servidor com objetivo de custear des-
pesas com refil de tonner..
PORTARIA Nº 263/2019 – SEASTER, DE 13 DE MARÇO DE 2019
Nome: raiMUNdo JorGE da coNcEiÇÃo aNdradE
cargo: MoToriSTaMatrícula: 3255492/1
339033: Passagem e locomoção: rS 200,00
fixar o prazo de: 60 (sessenta)dias para aplicação das despesas e 15 
(quinze) dias para prestação de contas, contados a partir da
Expedição da ordem bancária.
conceder Suprimento de fundo ao servidor com objetivo de conduzir ve-
ículo com Técnica do cEaS-Pa/SEaSTEr aos municípios de concórdia do 
Pará e Goianésia/Pa no período de 14 a 16/03/2019.
PORTARIA Nº 280/2019 – SEASTER, DE 14 DE MARÇO DE 2019
Nome: roBSoN JoSÉ do ESPÍriTo SaNTo SaGica
cargo: MoToriSTaMatrícula: 54193697/1
339033: Passagem e locomoção: rS 100,00
fixar o prazo de: 60 (sessenta)dias para aplicação das despesas e 15 
(quinze) dias para prestação de contas, contados a partir da
Expedição da ordem bancária.
conceder Suprimento de fundo ao servidor com objetivo de conduzir vei-
culo com equipe técnica ao município de Tome-açu/Pa, no período de 13 
a 16/03/2019.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda

Protocolo: 414466

.

.

DIÁRIA
.

PORTARIA N°. 115/2019 – SEASTER, DE 22 DE FEVEREIRO DE 
2019.

Nome: PaUlo JarcEdY da SilVa MarTiNS cargo: colaBorador EVEN-
TUalorigem: liMoEiro do aJUrU /Padestino: BElÉM /Pa 
Período: 25 a 27/02/2019Nº de diárias: 02 e ½ (duas e meia)
objetivo: de participar da reunião de comissões trabalho e outros.

PORTARIA N°. 116/2019 – SEASTER, DE 22 DE FEVEREIRO DE 
2019.

Nome: PaUlo JarcEdY da SilVa MarTiNS cargo: colaBorador EVEN-
TUalorigem: liMoEiro do aJUrU /Padestino: BElÉM /Pa 
Período: 11 a 13/03/2019Nº de diárias: 02 e ½ (duas e meia)
objetivo: e participar da reunião das comissões e reunião ordinária da 
cEaS/Pa.
PORTARIA Nº 117/2019 – SEASTER, DE 22 DE FEVEREIRO DE 

2019.
Nome: claUdioNor da SilVa araUJocargo: colaBorador EVENTUal
origem: MoJUi doS caMPoS, SaNTarÉM/Padestino: BElÉM /Pa 
Período: 11 a 13/03/2019Nº de diárias: 02 e ½ (duas e meia)
objetivo: de participar da reunião das comissões e reunião ordinária da 
cEaS/Pa.
PORTARIA Nº 118/2019 – SEASTER, DE 22 DE FEVEREIRO DE 

2019.
Nome: aNa daVila SalES araUJocargo: colaBorador EVENTUal
origem: MoJUi doS caMPoS, SaNTarÉM/Padestino: BElÉM /Pa 
Período: 11 a 13/03/2019Nº de diárias: 02 e ½ (duas e meia)
objetivo: de acompanhar o conselheiro na reunião das comissões, reu-
nião ordinária do cEaS/Pa.
PORTARIA Nº 119/2019 – SEASTER, DE 22 DE FEVEREIRO DE 

2019.
Nome: JoSÉ EdMilSoN oliVEira dE alMEidacargo: colaBorador 
EVENTUal
origem: MaraBá /Padestino: BElÉM /Pa 
Período: 11 a 13/03/2019Nº de diárias: 02 e ½ (duas e meia)
objetivo: de participar da reunião das comissões, reunião ordinária do 
cEaS/Pa, etc..
PORTARIA Nº 162/2019 – SEASTER, DE 26 DE FEVEREIRO DE 

2019.
Nome: aGoSTiNHo SoarES BElo
cargo: aSSiSTENTE SocialMatricula Nº 54193694/1
origem: BElÉM /Padestino: BraSÍlia/df
Período: 10 a 14/03/2019.Nº de diárias: 04 e ½ (quatro e meia)
objetivo: participar da reunião trimestral de comissões temáticas e ou-
tros,.
PORTARIA Nº 212/2019 – SEASTER, DE 08 DE MARÇO DE 2019.
Nome: MarcElo MoraES NEVES
cargo: aGENTE adMiNiSTraTiVoMatricula Nº 54190386/1
origem: BElÉM /Padestino: MariTUBa/Pa
Período: 11 a 15/03/2019.Nº de diárias: 02 e 1/2(duas e meia)
Objetivo: de realizar a atualização cadastral dos Beneficiários do Beneficio 
Estadual para Pessoas acometidas pela Hanseníase visando sua inclusão 
no cadastro único.
PORTARIA Nº 213/2019 – SEASTER, DE 08 DE MARÇO DE 2019.
Nome: SoNia criSTiNa TroMPS rodriGUES
cargo: PSicÓloGoMatricula Nº 80845386/1
origem: BElÉM /Padestino: MariTUBa/Pa
Período: 11 a 15/03/2019.Nº de diárias: 02 e ½ (duas e meia)
Objetivo: de realizar a atualização cadastral dos Beneficiários do Beneficio 
Estadual para Pessoas acometidas pela Hanseníase visando sua inclusão 
no cadastro único.
PORTARIA Nº 214/2019 – SEASTER, DE 08 DE MARÇO DE 2019.
Nome: aNToNio carloS coSTa SENa
cargo: aSSiSTENTE SocialMatricula Nº 57192835/1
origem: BElÉM /Padestino: BraSÍlia/df
Período: 11 a 15/03/2019.Nº de diárias: 04 e ½ (quatro e meia)
objetivo: de participar do Seminário internacional de primeira infância; o 
melhor investimento para o desenvolvimento de uma Nação e da i reu-
nião de coordenadores Estaduais do Programa criança feliz.
PORTARIA Nº 215/2019 – SEASTER, DE 08 DE MARÇO DE 2019.
Nome: aNToNio GUalTEr da crUZ SaNTiaGo
cargo: TÉcNico EM GESTÃo PUBlicaMatricula Nº 57192835/1
origem: BElÉM /Padestino: rEdENÇÃo E oUrilÂNdia do NorTE /Pa
Período: 11 a 21/03/2019.Nº de diárias: 10 e ½ (dez e meia)
objetivo: de realizar procedimentos de acompanhamento, monitoramento 
e fiscalização de cursos de qualificação social e profissional etc.
PORTARIA Nº 216/2019 – SEASTER, DE 08 DE MARÇO DE 2019.
Nome: rEGiNa do Socorro PraZErES caValEiro dE MacEdo
cargo: EScrEVENTE daTiloGrafo rEfErENcia iii/ aSSESSoraMatri-
cula Nº 744921/1
origem: BElÉM /Padestino: SaNTarÉM /Pa
Período: 11 a 13/03/2019.Nº de diárias: 02 e ½ (duas e meia)
objetivo: de participar de reunião que tratam do Projeto Pró catador ati-
vação Pará etc.
PORTARIA Nº 217/2019 – SEASTER, DE 08 DE MARÇO DE 2019.
Nome: Marcio cÉSar SilVa dE SoUZa
cargo: MoToriSTaMatricula Nº 5912267/1
origem: BElÉM /Padestino: rEdENÇÃo E oUrilÂNdia do NorTE/Pa
Período: 11 a 21/03/2019.Nº de diárias: 10 e ½ (dez e meia)
objetivo: de conduzir veiculo com Técnico da dQPE/SEaSTEr.
PORTARIA Nº 218/2019 – SEASTER, DE 08 DE MARÇO DE 2019.
Nome: JoSÉ Maria BaraTa TEiXEira
cargo: aSSiSTENTE SocialMatricula Nº 3224210/1
origem: BElÉM /Padestino: MariTUBa/Pa
Período: 11 a 15/03/2019.Nº de diárias: 02 e ½ (duas e meia)
Objetivo: de realizar a atualização cadastral dos Beneficiários do Beneficio 
Estadual para Pessoas acometidas pela Hanseníase visando sua inclusão 
no cadastro único.
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PORTARIA Nº 220/2019 – SEASTER, DE 08 DE MARÇO DE 2019.
Nome: Maria lUZia da SilVa GoMES
cargo: SErVENTE Matricula Nº 3213099/1
origem: BElÉM /Padestino: coNcÓrdia do Pará E GoiaNÉSia do 
Pará /Pa
Período: 14 a 16/03/2019.Nº de diárias: 02 e ½ (duas e meia)
objetivo: de participar na condição de acompanhante de conselheiro e 
suporte a atividade técnica.
PORTARIA Nº 233/2019 – SEASTER, DE 11 DE MARÇO DE 2019.
Nome: Maria lUZia da SilVa GoMES
cargo: SErVENTEMatricula Nº 3213099/1
origem: BElÉM /Padestino: TUcUrUi /Pa
Período: 28 a 30/03/2019.Nº de diárias: 02 e ½ (duas e meia)
objetivo: de participar na condição de acompanhante de conselheiro e 
suporte a atividade técnica.
PORTARIA Nº 234/2019 – SEASTER, DE 11 DE MARÇO DE 2019.
Nome: adriaNa SoUZa dE BarroS
cargo: SErVENTEMatricula Nº 5875412/2
origem: BElÉM /Padestino: PorTEl E MElGaÇo /Pa
Período: 11 a 16/03/2019.Nº de diárias: 05 e ½ (cinco e meia)
objetivo: de participar na condição de acompanhante de conselheiro e 
suporte a atividade técnica.
PORTARIA Nº 238/2019 – SEASTER, DE 11 DE MARÇO DE 2019.
Nome: TaiaNa NaSciMENTo da SilVa
cargo: GErENTEMatricula Nº 5946558/1
origem: BElÉM /Padestino: oEiraS do Pará E caMETá /Pa
Período: 18 a 23/03/2019Nº de diárias: 05 e ½ (cinco e meia)
objetivo: de Prestar assessoramento Técnico à Gestão do cadÚnico e 
Programa Bolsa família.
PORTARIA Nº 239/2019 – SEASTER, DE 11 DE MARÇO DE 2019.
Nome: Maria iVoNE dE oliVEira PErEira
cargo: aSSiSTENTE Social Matricula Nº 3219585/1
origem: BElÉM /Padestino: oEiraS do Pará E caMETá /Pa
Período: 18 a 23/03/2019Nº de diárias: 05 e ½ (cinco e meia)
objetivo: de Prestar assessoramento Técnico à Gestão do cadÚnico e 
Programa Bolsa família.
PORTARIA Nº 226/2019 – SEASTER, DE 08 DE MARÇO DE 2019.
Nome: aNToNia TriNdadE ValENTE doS SaNToScargo: colaBora-
dor EVENTUal
origem: BElÉM /Padestino: coNcÓrdia do Pará e GoiaNÉSia do 
Pará /Pa
Período: 14 a 16/03/2019Nº de diárias: 02 e ½ (duas e meia)
objetivo: de participar na condição de acompanhante de conselheiro e 
suporte a atividade técnica.
PORTARIA Nº 227/2019 – SEASTER, DE 08 DE MARÇO DE 2019.
Nome: clEdiSoN BraBo doS SaNToScargo: colaBorador EVENTUal
origem: BElÉM /Padestino: MariTUBa /Pa
Período: 18 a 22/03/2019Nº de diárias: 02 e ½ (duas e meia)
Objetivo: de apoiar a realização de atualização cadastral dos beneficiários 
do BEPaH.
PORTARIA Nº 228/2019 – SEASTER, DE 08 DE MARÇO DE 2019.
Nome: Maria GraciETE fErrEira diaS
cargo: SEcrETaria EXEcUTiVaMatricula Nº 8000668/1
origem: BElÉM /Padestino: coNcÓrdia do Pará e GoiaNÉSia do 
Pará /Pa
Período: 14 a 16/03/2019Nº de diárias: 02 e ½ (duas e meia)
objetivo: de participar na condição de acompanhante de conselheiro e 
suporte a atividade técnica.
PORTARIA Nº 248/2019 – SEASTER, DE 12 DE MARÇO DE 2019.
Nome: aNa Maria dE oliVEira cUNHacargo: colaBoradora EVEN-
TUal
origem: BElÉM /Padestino: JacUNdá, rEdENÇÃo E ParaUaPEBaS/Pa
Período: 18 a 22/03/2019Nº de diárias: 04 e ½ (quatro e meia)
objetivo: de representar este cEdPi/Pa na realização das respectivas 
conferencias Municipais e diretos da Pessoas idosa, onde irá participar 
proferindo palestra magnas.
PORTARIA Nº 259/2019 – SEASTER, DE 13 DE MARÇO DE 2019.
Nome: raiMUNdo alEXaNdrE corrEa doS SaNToS
cargo: aGENTE adMiNiSTraTiVoMatricula Nº 35076/1
origem: BElÉM /Padestino: TUcUrUi/Pa
Período: 28 a 30/03/2019Nº de diárias: 02 e ½ (duas e meia)
objetivo: conduzir veiculo com equipe Técnica do cEaS/SEaSTEr..
PORTARIA Nº 260/2019 – SEASTER, DE 13 DE MARÇO DE 2019.
Nome: laNdoaldo coSTa fErrEira
cargo: MoToriSTaMatricula Nº 5096723/1 
origem: BElÉM /Padestino: MariTUBa /Pa
Período: 11 a 15/03/2019Nº de diárias: 02 e ½ (duas e meia)
objetivo: conduzir veiculo com equipe Técnico.
PORTARIA Nº 264/2019 – SEASTER, DE 13 DE MARÇO DE 2019.
Nome: raiMUNdo JorGE da coNcEiÇÃo aNdradE
cargo: MoToriSTaMatricula Nº 3255492/1 
origem: BElÉM /Padestino: coNcÓrdia do Pará e GoiaNÉSia do 
Pará /Pa
Período: 14 a 16/03/2019Nº de diárias: 02 e ½ (duas e meia)
objetivo: conduzir veiculo com equipe Técnica do cEaS/SEaSTEr.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda

Protocolo: 414473

..

FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO 
SOCIOEDUCATIVO DO PARÁ

.

.

.

PORTARIA
.

PORTARIA Nº. 375 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2019.
rEVoGar, PorTaria Nº. 741 de 18/07/2018, publicada no doE 
nº.33662 de 23/07/2018. Que ProrroGoU a cESSÃo da servidora 
aNGEliNa falcÃo ValENTE, matrícula nº. 3217299/1, ocupante do 
cargo EcoNoMiSTa, para fUNdaÇÃo ProPaZ, a contar de 13.02.2019. 
ordENador: MiGUEl forTUNaTo GoMES doS SaNToS JUNior.

Protocolo: 414341

.

.

DIÁRIA
.

PORTARIA Nº 203, DE 14 DE MARÇO DE 2019.
PROCESSO Nº 109012/2019.

oBJETiVo: custear despesas de pequeno vulto com alimentação, locomo-
ção e hospedagem de adolescentes, custodiados no ciaM/BElÉM, durante 
viagem ao município de PorTEl/Pa, no período de 18 a 22/03/2019.
Programa de Trabalho 08.243.1443.8394
Projeto atividade: 68.8394
ação: 231208
fonte de recurso: 0101
Natureza da despesa: 339030 – consumo (alimentação) – r$ 200,00
Natureza da despesa: 339033 – locomoção (transporte) – r$ 80,00
Natureza da despesa: 339039 – P. Jurídica (hospedagem) – r$ 200,00
SErVidorES: Maria do Socorro daiBES dE VaScoNcEloS, aSSiS-
TENTE Social, Matricula 5935970/1.
PraZo Para rEaliZaÇÃo da dESPESa: 09 (nove) diaS.
PraZo Para PrESTaÇÃo dE coNTaS: 05 (cinco) diaS
ordENador dE dESPESa: MiGUEl forTUNaTo GoMES doS SaNToS 
JUNior
PrESidENTE da faSEPa

Protocolo: 414422
PORTARIA Nº 202, DE 14 DE MARÇO DE 2019.

PROCESSO Nº 109012/2019.
oBJETiVo: apresentar adolescentes, custodiados no ciaM/BElÉM, em 
audiência designada judicialmente.
oriGEM: BElÉM/Pa – dESTiNo: PorTEl/Pa 
PErÍodo: 18/03/2019 a 22/03/2019. – (4,5) diáriaS
SErVidorES: Maria do Socorro daiBES dE VaScoNcEloS, aSSiS-
TENTE Social, Matricula 5935970/1, Marco aNToNio carValHo da 
coSTa, MoNiTor, Matricula 5935775/1, JorGE NaZarENo do roSário 
GoMES, MoNiTor, Matricula 5938356/1, faBio QUEiroZ dE caSTro, 
MoNiTor, Matricula 5892261/3, e dario afoNSo daNTaS dE aBrEU, 
MoNiTor, Matricula 5943227/1.
ordENador dE dESPESa: MiGUEl forTUNaTo GoMES doS SaNToS 
JÚNior
PrESidENTE da faSEPa

Protocolo: 414400
PORTARIA Nº 201, DE 14 DE MARÇO DE 2019.

PROCESSO Nº 79581/2018
oBJETiVo: apresentar adolescente, custodiado no ciaM/BElÉM, em audi-
ência designada judicialmente.
oriGEM: BElÉM/Pa – dESTiNo: TailaNdia/Pa 
PErÍodo: 07/03/2019 a 07/03/2019. – (0,5) diária
SErVidorES: NEUZa ElaNE raBElo SalES fErrEira, aSSiSTENTE So-
cial, Matricula 5935810/1, carloS afoNSo da coSTa MoNTEiro, Mo-
NiTor, Matricula 3146489/2, e JoÃo SilVa da coNcEiÇÃo, MoToriSTa, 
Matricula 3215342/1.
ordENador dE dESPESa: MiGUEl forTUNaTo GoMES doS SaNToS 
JÚNior
PrESidENTE da faSEPa

Protocolo: 414078
PORTARIA Nº 204, DE 14 DE MARÇO DE 2019.

PROCESSO Nº 108968/2019.
oBJETiVo: realizar visita domiciliar aos familiares do sócio educando cus-
todiado no CSEM, conforme justificativa técnica.
oriGEM: BElÉM /Pa – dESTiNo: SaNTa Maria do Pará/Pa. 
PErÍodo: 22/03/2019 a 22/03/2019. – (0,5), diária.
SErVidorES: aNdrEia dE NaZarÉ SiQUEira BarBoSa, aSSiSTENTE 
Social, Matricula 5933915/1.
ordENador dE dESPESa: MiGUEl forTUNaTo GoMES doS SaNToS 
JÚNior.

Protocolo: 414435



 diário oficial Nº 33825  65 Sexta-feira, 15 de MARÇO de 2019

..

SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA 
E DIREITOS HUMANOS

.

.

.

PORTARIA
.

PORTARIA N0 072/2019-GGP/SEJUDH 
BELéM (PA), 14 DE MARÇO DE 2019.

a dirETora dE adMiNiSTraÇÃo E fiNaNÇaS, no uso das atribuições que 
lhe foram conferidas pelo titular do órgão, através da Portaria 005/2019, 
publicada no doE 33.785 de 21/01/2019,
coNSidEraNdo o Memorando nº 028/2019-Gabinete do Secretário ad-
junto/SEJUdH, de 14.03.2019,
rESolVE:
loTar a servidora JoElMa BENEdiTa carNEiro MElo, matrícula n0 
57211421/1, ocupante do cargo de assistente administrativo, no Gabine-
te do Secretário adjunto, a contar de 01.03.2019, até ulterior deliberação.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
EliZaBETH Maria da SilVa liMa
diretora administrativa e financeira.

Protocolo: 414567
PORTARIA N0 068/2019-GGP/SEJUDH 

BELéM (PA), 14 DE MARÇO DE 2019.
a dirETora dE adMiNiSTraÇÃo E fiNaNÇaS, no uso das atribuições que 
lhe foram conferidas pelo titular do órgão, através da Portaria 005/2019, 
publicada no doE 33.785 de 21/01/2019,
coNSidEraNdo o Memorando nº 011/2019-NUPlaN-SEJUdH de 14 de 
março de 2019,
rESolVE:
loTar a servidora aNa clara rodriGUES do NaSciMENTo, matrícu-
la n0 57202737/1, ocupante do cargo de assistente administrativo, no 
Núcleo de Planejamento, contar de 14.03.2019, até ulterior deliberação.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
EliZaBETH liMa
dirETora adMiNiSTraTiVa E fiNaNcEira

Protocolo: 414103
PORTARIA DE DESIGNAÇÃO DE FISCAL

PORTARIA Nº 64 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2019
o SEcrETario dE ESTado dE JUSTiÇa E dirEiToS HUMaNoS, no uso 
das suas atribuições que lhe confere a lei 7.029/2007, resolve:
art. 1º designar os servidores abaixo indicados para, com observância 
na legislação vigente, atuar como fiscal do convênio celebrado entre a 
SEcrETaria dE ESTado dE JUSTiÇa E dirEiToS HUMaNoS – SEJUdH 
e a EMPrESa BraSilEira dE iNfraESTrUTUra aEroPorTUária - iN-
fraEro.
ProcESSo Nº: 2016/171008
Termo de convênio de cessão de Uso de área nº 06.2016.004.0001.
oBJETo: cessão de uso de áreas aeroportuárias de propriedade da União 
e que se encontram sob a jurisdição e posse da iNfraEro, situada no 
aeroporto internacional de Belém.
fiScal TiTUlar: rENaTo lUiS SilVa dE MENEZES – 5945821/1
fiScal SUBSTiTUTo: roBErTa BENTES florES BaYMa – 5900792/1
art. 2º - São atribuições do fiScal do coNTraTo:
Acompanhar e fiscalizar a execução do Termo de Cessão;
fiscalizar o cumprimento, pelo cedente, das normas, objeto e cláusulas 
contratuais;
iii. registrar todas as ocorrências relacionadas com a execução deste 
Termo;
confrontar se o valor a ser pago mensalmente ao cedente está em con-
formidade com o valor estabelecido no Termo de Cessão, atestando a nota fiscal/
fatura de pagamento na unidade financeira, juntando, inclusive, termo declaratório 
que os termos de cessão foram satisfatoriamente cumpridos;
apresentar relatórios consolidados sobre a execução do contrato, quando solicitado.
art. 3º - fica estabelecido que as determinações que ultrapassarem as 
atribuições do fiscal deverão ser solicitadas à diretoria de administração 
e finanças - dafiN, em tempo hábil, para a adoção dos procedimentos 
necessários, com vista ao estrito cumprimento da execução do Termo.
art. 4º fica revogado a PorTaria Nº 28/2016, referente ao contrato 
supracitado.
art. 5º. Esta portaria entra em vigor na data de sua assinatura.
art. 6º. dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.
roGErio Barra
Secretário de Estado de Justiça e direitos Humanos

Protocolo: 414315

.

.

DIÁRIA
.

PORTARIA Nº 076/2019
oBJETiVo: Viagem para participar da agenda do Governador no estudo 
de implantação de sedes de governo nas regiões de integração de estado.
fUNdaMENTo lEGal: art. 145 da lei nº 5.810/94.
oriGEM: Belém/Pa
dESTiNo: Santarém/Pa
SErVidor:
HUGo roGÉrio SarMaNHo Barra; carGo: Secretário de Estado de Jus-
tiça e direitos Humanos; MaT: 57173471/2; PErÍodo: 20 a 22/03/2019; 
Quantidade de diárias: 2,5
ordENador: rodrigo de Medeiros roldan
Secretário adjunto de Estado de Justiça e direitos Humanos

Protocolo: 414511

DIÁRIAS
PORTARIA Nº 075/2019

oBJETiVo: Viagem para participar da agenda do Governador no estudo 
de implantação de sedes de governo nas regiões de integração de estado.
fUNdaMENTo lEGal: art. 145 da lei nº 5.810/94.
oriGEM: Belém/Pa
dESTiNo: Breves/Pa
SErVidor:
HUGo roGÉrio SarMaNHo Barra; carGo: Secretário de Estado de Jus-
tiça e direitos Humanos; MaT: 57173471/2; PErÍodo: 10 a 12/04/2019; 
Quantidade de diárias: 2,5
ordENador: rodrigo de Medeiros roldan
Secretário adjunto de Estado de Justiça e direitos Humanos

Protocolo: 414492
DIÁRIAS

PORTARIA Nº 071/2019
OBJETIVO: Para realizar ações de fiscalização na operação carnaval 2019 
nos estabelecimentos comerciais, a fim de garantir os Direitos dos Consu-
midores contidos na lei 8.078/90 e lei estadual 7.632/12
fUNdaMENTo lEGal: art. 145 da lei nº 5.810/94.
oriGEM: Belém/Pa
dESTiNo: capitão Poço, Garrafão do Norte, ourém/Pa
SErVidor:
cÍcEro da PaiXÃo riBEiro filHo; carGo: agente de Vigilância Sanitá-
ria; MaT: 86665/1; PErÍodPo: 25 a 31/03/2019; Quantidade de diárias: 
6,5
JEffErSoN rodriGo dE oliVEira GoNÇalVES; carGo: assistente ad-
ministrativo; MaT: 57195607/2; PErÍodPo: 25 a 31/03/2019; Quantida-
de de diárias: 6,5
MaX ocTáVio liMa Barra JUNior; carGo: assessor de Gabinete; MaT: 
4945841/1; PErÍodPo: 25 a 31/03/2019; Quantidade de diárias: 6,5
claUdio daS MErcÊS c. dE caSTro; carGo: Motorista; MaT: 
5061288/4; PErÍodPo: 25 a 31/03/2019; Quantidade de diárias: 6,5
ordENador: HUGo roGÉrio SarMaNo Barra
Secretário de Estado de Justiça e direitos Humanos

Protocolo: 414461
DIÁRIAS

PORTARIA Nº 073/2019
OBJETIVO: Para realizar ações de fiscalização na operação carnaval 2019 
nos estabelecimentos comerciais, a fim de garantir os Direitos dos Consu-
midores contidos na lei 8.078/90 e lei estadual 7.632/12.
fUNdaMENTo lEGal: art. 145 da lei nº 5.810/94.
oriGEM: Belém/Pa
dESTiNo: canaã dos carajás e Parauapebas/Pa
SErVidor:
cÍcEro da PaiXÃo riBEiro filHo; carGo: agente de Vigilância Sanitá-
ria; MaT: 86665/1; PErÍodPo: 18 a 24/03/2019; Quantidade de diárias: 
6,5
EdSoN rodriGUES coSTa; carGo: agente de Vigilância sanitária; MaT: 
86681/1; PErÍodPo: 18 a 24/03/2019; Quantidade de diárias: 6,5
JoSÉ SaNTiNo fErrEira faro; carGo: agente de Vigilância Sanitária; 
MaT: 86649/1; PErÍodPo: 18 a24/03/2019; Quantidade de diárias: 6,5
aNdrEliNo dE SoUZa fialHo; carGo: Motorista; MaT: 57176410/1; 
PErÍodPo: 1824/03/2019; Quantidade de diárias: 6,5
ordENador: HUGo roGÉrio SarMaNo Barra
Secretário de Estado de Justiça e direitos Humanos

Protocolo: 414476
DIÁRIAS

PORTARIA Nº 074/2019
oBJETiVo: Viagem para participar da agenda do Governador no estudo 
de implantação de sedes de governo nas regiões de integração de estado.
fUNdaMENTo lEGal: art. 145 da lei nº 5.810/94.
oriGEM: Belém/Pa
dESTiNo: Marabá/Pa
SErVidor:
HUGo roGÉrio SarMaNHo Barra; carGo: Secretário de Estado de Jus-
tiça e direitos Humanos; MaT: 57173471/2; PErÍodo: 03 a 05/04/2019; 
Quantidade de diárias: 2,5
ordENador: rodrigo de Medeiros roldan
Secretário adjunto de Estado de Justiça e direitos Humanos

Protocolo: 414484
ERRATA DE PORTARIA

o Secretário adjunto de Estado de Justiça e direitos Humanos, no uso de 
suas atribuições legais, decide:
-Na Portaria 002 de 12 de fevereiro de 2019, publicada no doE nº 33803 
de 13 de fevereiro de 2019, referente a diárias:
onde se lê:13 a 15/02/2019
leia-se: 15/02/2019
ordenador: rodrigo de Medeiros roldan
Secretário adjunto de Estado de Justiça e direitos Humanos

Protocolo: 414360

.

.

OUTRAS MATéRIAS
.

DESPACHO DO DIRETOR DE PROTEÇÃO E DEFESA DO 
CONSUMIDOR – PROCON/PA
EM, 15 DE MARÇO DE 2019.

a diretoria de Proteção e defesa do consumidor – ProcoN/Pa, vinculada 
a Secretaria de Estado de Justiça e direitos Humanos do Estado do Pará, 
no uso das atribuições que lhe confere o art. 44 da lei 8.078, de 11 de 
setembro de 1990, vem a público, divulgar o cadaSTro ESTadUal dE 
rEclaMaÇÕES fUNdaMENTadaS, referente ao período de 01/01/2018 
a 31/12/2018, sendo apresentado por ranking de fornecedores mais de-
mandados, resultado da consolidação das reclamações fundamentadas 
elaboradas pelo órgão público de defesa do consumidor, cujas informa-
ções estão disponibilizadas aos interessados no site: http://www.procon.
pa.gov.br e na sede do ProcoN Estadual do Pará, na Travessa lomas 
Valentinas, 1.150 – Pedreira – Belém/Pa.
NadilSoN cardoSo daS NEVES
diretor do ProcoN/Pa

Protocolo: 414245
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SECRETARIA DE ESTADO DE 
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, 
MINERAÇÃO E ENERGIA

.

..

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO DO PARÁ

.

COMPANHIA ADMINISTRADORA DA ZONA DE PROCESSAMENTO DE EXPORTAÇÕES DE BARCARENA - CAZBAR 
CNPJ: 13.095.405/0001-00 

 

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - DMPL  
 ENCERRADA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017  

ESPECIFICAÇÃO CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS  TOTAL  

Saldo em  31/12/2016               R$ 27.177.875,00                       R$ (2.879.512,68)                                   R$ 24.298.362,32  

Integralização de Capital Social          R$ -                                             R$ 0,00                                                              R$ -  

Ajuste Credores/Devedores                R$ -                                             R$ (55.205,13)                                         R$ (55.205,13) 

Prejuízo do Exercício                          R$ 0,00                                      R$ (8.001,92)                                           R$ (55.205,13) 

Saldo em 31/12/2017                  R$ 27.177.875,00                     R$ (2.942.719,73)                                 R$ 24.235.155,27  

Prejuízo do Exercício                      R$ 0,00                                  R$ (282.405,63)                                      R$ (282.405,63) 

Ajuste Credores/Devedores                 R$ 0,00                                  R$ -                                                                 R$ -  
Saldo em 31/12/2018                   R$ 27.177.875,00                      R$ (3.225.125,36)                                 R$ 23.952.749,64  

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - DFC  
ENCERRADA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017  

Fluxo de Caixa das  

Atividades Operacionais 

2018 2017 

Depreciação R$ 0,00 R$ 0,00 

Obrigações a Pagar R$ 0,00 R$ 0,00 

Rendimento de Aplicação 

Financeira                                                   R$ 0,00 R$ 0,00 

(-) Despesas Financeiras  R$  (1.677,49)      R$ (817,13) 

(-) Pagamento de  

Tributos  
 

R$ (13.150,16)  

  

 R$ (3.080,27) 

(-) Pagamento de  

Fornecedores  

 

R$ (115.848,44)  

 

R$ (54.513,85) 

(-) Outros Pagamentos  R$ (17.075,80)  R$ (1.521,23) 

Caixa Liquido das  

Atividades Operacionais   R$(147.751,89)   R$ (59.932,48) 

Fluxo de caixa das atividades de Investimentos   

(-)Aquisição de Imobilizado R$ 0,00 R$ 0,00 
Caixa Liquido  
das Atividades  
de Investimento                        R$ 0,00  R$ 0,00 

Fluxo de caixa das Atividades de Financiamento   

Aumento do Capital Social R$ 0,00 R$ 0,00 

Rendimento de Aplicação  

Financeira                              R$ 35.108,93      R$ 48.713,48  
Caixa Liquido das Atividades  
de Financiamento              R$35.108,93      R$ 48.713,48 
Aumento ou Diminuição 
Liq.De caixa e 
Equiv. De Caixa                 

 
R$(112.642,96)   R$(11.219,00) 

Caixa equivalente de caixa  

no inicio do periodo                    R$ 626.419,97   R$ 637.638,97  
Caixa equivalente de caixa  

no final do periodo                      R$ 513.777,01   R$ 626.419,97  
Variação em Caixa e  

Equivalentes de Caixa     
R$ 

(112.642,96)    R$ (11.219,00) 

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS DOS EXERCÍCIOS - DRE 
 ENCERRADA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017  

                                                          2018                             2017 

DESPESAS OPERACIONAIS          

    (-) DESPESAS GERAIS E  

     ADMINISTRATIVAS                      R$ (140.634,64)    R$ (65.189,75) 

        DESPESAS TRIBUTARIAS       (R$ 7.562,59)     R$ (8.634,94) 

         DEPRECIAÇÃO               R$ (537,00) R$ (6.577,85)  

         SERVIÇOS TOMADOS PJ          R$ (126.062,70)      R$ (50.994,60) 

         DESPESAS GERAIS  R$ (5.400,00)  R$ (54,71) 

    (+/-) RESULTADO  
    FINANCEIRO LÍQUIDO  

 

 

R$ 33.431,44   R$ 58.924,63  

    ( + ) RECEITAS  
    FINANCEIRAS  

 

R$ 35.108,93       R$ 60.241,76  

         RENDIMENTOS DE  
         APLICAÇÃO  

 
R$ 35.108,93  

      
        R$ 60.241,76  

    ( - ) DESPESAS  
    FINANCEIRAS  R$ (1.677,49)       R$ (817,13) 

    DESPESAS BANCÁRIAS  R$ (1.465,07)  R$ (817,13) 

         JUROS E MULTAS  R$ (212,42)            R$ 0,00 

    ( +/-) OUTRAS RECEITAS  
    E DESPESAS  

 
R$ (174.974,81)    R$ 500,00 

         RECUPERAÇÃO DE  
         DESPESAS        R$ 1,38                  R$ 0,00 

         PERDAS DE IMOBILIZADO  R$ (174.976,19)       R$ 500,00 

LUCRO OPERACIONAL  
ANTES DA CSLL E DO IRPJ  

 
R$(282.178,01)     R$(5.765,12) 

    ( - ) CSLL    R$ (127,42)          R$ (651,30) 

    ( - ) IRPJ    R$ (100,20)       R$ (1.085,50) 

LUCRO/PREJUÍZO  
LÍQUIDO DO PERÍODO  

 
R$ (282.405,63)   R$ (8.001,92) 
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COMPANHIA ADMINISTRADORA DA ZONA DE PROCESSAMENTO DE EXPORTAÇÕES DE BARCARENA - CAZBAR 
CNPJ: 13.095.405/0001-00 

 

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - DMPL  
 ENCERRADA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017  

ESPECIFICAÇÃO CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS  TOTAL  

Saldo em  31/12/2016               R$ 27.177.875,00                       R$ (2.879.512,68)                                   R$ 24.298.362,32  

Integralização de Capital Social          R$ -                                             R$ 0,00                                                              R$ -  

Ajuste Credores/Devedores                R$ -                                             R$ (55.205,13)                                         R$ (55.205,13) 

Prejuízo do Exercício                          R$ 0,00                                      R$ (8.001,92)                                           R$ (55.205,13) 

Saldo em 31/12/2017                  R$ 27.177.875,00                     R$ (2.942.719,73)                                 R$ 24.235.155,27  

Prejuízo do Exercício                      R$ 0,00                                  R$ (282.405,63)                                      R$ (282.405,63) 

Ajuste Credores/Devedores                 R$ 0,00                                  R$ -                                                                 R$ -  
Saldo em 31/12/2018                   R$ 27.177.875,00                      R$ (3.225.125,36)                                 R$ 23.952.749,64  

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - DFC  
ENCERRADA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017  

Fluxo de Caixa das  

Atividades Operacionais 

2018 2017 

Depreciação R$ 0,00 R$ 0,00 

Obrigações a Pagar R$ 0,00 R$ 0,00 

Rendimento de Aplicação 

Financeira                                                   R$ 0,00 R$ 0,00 

(-) Despesas Financeiras  R$  (1.677,49)      R$ (817,13) 

(-) Pagamento de  

Tributos  
 

R$ (13.150,16)  

  

 R$ (3.080,27) 

(-) Pagamento de  

Fornecedores  

 

R$ (115.848,44)  

 

R$ (54.513,85) 

(-) Outros Pagamentos  R$ (17.075,80)  R$ (1.521,23) 

Caixa Liquido das  

Atividades Operacionais   R$(147.751,89)   R$ (59.932,48) 

Fluxo de caixa das atividades de Investimentos   

(-)Aquisição de Imobilizado R$ 0,00 R$ 0,00 
Caixa Liquido  
das Atividades  
de Investimento                        R$ 0,00  R$ 0,00 

Fluxo de caixa das Atividades de Financiamento   

Aumento do Capital Social R$ 0,00 R$ 0,00 

Rendimento de Aplicação  

Financeira                              R$ 35.108,93      R$ 48.713,48  
Caixa Liquido das Atividades  
de Financiamento              R$35.108,93      R$ 48.713,48 
Aumento ou Diminuição 
Liq.De caixa e 
Equiv. De Caixa                 

 
R$(112.642,96)   R$(11.219,00) 

Caixa equivalente de caixa  

no inicio do periodo                    R$ 626.419,97   R$ 637.638,97  
Caixa equivalente de caixa  

no final do periodo                      R$ 513.777,01   R$ 626.419,97  
Variação em Caixa e  

Equivalentes de Caixa     
R$ 

(112.642,96)    R$ (11.219,00) 

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS DOS EXERCÍCIOS - DRE 
 ENCERRADA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017  

                                                          2018                             2017 

DESPESAS OPERACIONAIS          

    (-) DESPESAS GERAIS E  

     ADMINISTRATIVAS                      R$ (140.634,64)    R$ (65.189,75) 

        DESPESAS TRIBUTARIAS       (R$ 7.562,59)     R$ (8.634,94) 

         DEPRECIAÇÃO               R$ (537,00) R$ (6.577,85)  

         SERVIÇOS TOMADOS PJ          R$ (126.062,70)      R$ (50.994,60) 

         DESPESAS GERAIS  R$ (5.400,00)  R$ (54,71) 

    (+/-) RESULTADO  
    FINANCEIRO LÍQUIDO  

 

 

R$ 33.431,44   R$ 58.924,63  

    ( + ) RECEITAS  
    FINANCEIRAS  

 

R$ 35.108,93       R$ 60.241,76  

         RENDIMENTOS DE  
         APLICAÇÃO  

 
R$ 35.108,93  

      
        R$ 60.241,76  

    ( - ) DESPESAS  
    FINANCEIRAS  R$ (1.677,49)       R$ (817,13) 

    DESPESAS BANCÁRIAS  R$ (1.465,07)  R$ (817,13) 

         JUROS E MULTAS  R$ (212,42)            R$ 0,00 

    ( +/-) OUTRAS RECEITAS  
    E DESPESAS  

 
R$ (174.974,81)    R$ 500,00 

         RECUPERAÇÃO DE  
         DESPESAS        R$ 1,38                  R$ 0,00 

         PERDAS DE IMOBILIZADO  R$ (174.976,19)       R$ 500,00 

LUCRO OPERACIONAL  
ANTES DA CSLL E DO IRPJ  

 
R$(282.178,01)     R$(5.765,12) 

    ( - ) CSLL    R$ (127,42)          R$ (651,30) 

    ( - ) IRPJ    R$ (100,20)       R$ (1.085,50) 

LUCRO/PREJUÍZO  
LÍQUIDO DO PERÍODO  

 
R$ (282.405,63)   R$ (8.001,92) 

 

 
RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO 

Em cumprimento às  disposições  constantes  da  Lei  6.404/76 e demais 
normas pertinentes, o presente Relatório tem por finalidade apresentar 
as atividades da Companhia Administradora da Zona de Processamento 
de     Exportações  de    Barcarena –   CAZBAR   (subsidiária integral  da  
Companhia de  Desenvolvimento  Econômico  do Pará  –    CODEC)   no  
exercício social de 2018, acompanhadas das respectivas demonstrações 
financeiras do período, dos pareceres dos Auditores Independentes e do 
Conselho Fiscal. 
1 – ANTECEDENTES 
A   CAZBAR    foi criada,   em  15 de outubro de 2010,    como uma 
sociedade de economia mista, subsidiária integral da CODEC, em razão 
da imposição legal, de criação de uma empresa que viesse administrar a 
Zona de Processamento de Exportações de   Barcarena. Segundo define 
seu próprio  Estatuto tem  como   objeto social “implantar  e    instalar a  
infraestrutura básica, manter e administrar a Zona de Processamento de 
Exportações (ZPE) do município de Barcarena, no Estado do Pará,  especialmente 
no   que    diz respeito a    transporte,    energia,   telecomunicações,  saneamento,  
abastecimento de água e atividades correlatas, podendo, com este propósito, 
prestar serviços às sociedades empresariais que venham a se instalar na ZPE 
Barcarena.”.  
Ainda segundo o Estatuto da Companhia, esta será administrada por um 
Conselho de Administração, composto por 03 membros titulares e igual 
número de suplentes, além do Conselho Fiscal que será composto de 
igual forma. A Diretoria será constituída por 03 (três) membros, sendo 
um Presidente, um Diretor Técnico e um Diretor Administrativo-
Financeiro. 
No  organograma do  Estado, a   CAZBAR    enquanto   uma   subsidiária  
integral encontra-se vinculada à CODEC, e esta última por força da lei 
estadual n.º 8.098 de 1º de Janeiro de 2015, publicada no DOE do dia 
01/01/2015, passou a ser vinculada à Secretaria Especial de Estado de 
Desenvolvimento Econômico, Mineração e Energia – SEDEME. 
2 – RESULTADOS DO EXERCÍCIO 
A Companhia, ainda em processo de instalação, registrou em 2018, o 
prejuízo operacional de R$ 282.405,63 (duzentos e oitenta e dois mil, 
quatrocentos   e   cinco reais e   sessenta e três  centavos),  conforme o  
demonstrado Demonstrativo de Resultado no Exercício DRE, o que se 
explica por não ter ainda iniciado suas atividades fins..  
3 – SITUAÇÃO FINANCEIRA  
O quadro a seguir expõe a situação financeira da CAZBAR nos anos de 
2017/2018: 

 
Os prejuízos   acumulados    pela   CAZBAR   ao   longo   dos   exercícios  
anteriores totalizaram ao final de 2018 o valor de R$3.225.125,36 (três 
milhões, duzentos e vinte e cinco mil,cento e vinte e cinco reais e trinta 
e seis centavos),como consequências de investimentos iniciais aplicados 
para implantação da ZPE e de despesas relacionadas às providências 

BALANÇOS PATRIMONAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E DE 
2017 

ATIVO   2018                           2017 

ATIVO CIRCULANTE           R$ 552.165,63             R$ 658.003,41  
      CAIXA E EQUIVALENTE   
       DE  CAIXA                                    R$ 513.777,01          R$ 626.419,97 
             Bancos Conta Movimento R$ 425,64                 R$ 1.767,43               

             Aplicação Mercado Aberto         R$ 513.351,37               R$ 624.652,54  

       OUTROS CRÉDITOS          R$ 38.388,62              R$ 31.583,44  
             Impostos a Recuperar  R$ 38.388,62   R$ 31.583,44  

 ATIVO NÃO CIRCULANTE  R$23.402.448,24    R$ 23.577.961,43      

       REALIZAVEL A LONGO  

       PRAZO                                          R$23.400.000,00   R$ 23.400.000,00  

             Imóveis para Venda  R$ 23.400.000,00        R$ 23.400.000,00      

       IMOBILIZADO       R$ 2.448,24                 R$ 177.961,43  

             Equipamentos Técnicos             R$ 5.370,00                R$ 5.370,00  

             Obras em andamento                  R$ -                     R$ 174.976,19  

            ( - ) Depreciação Acumulada  R$ (2.921,76)                        R$ (2.384,76)  

              TOTAL DO ATIVO                    R$23.954.613,87      R$ 24.235.964,84  

PASSIVO            2018                                 2017 
PASSIVO CIRCULANTE    R$ 1.864,23                        R$ 809,57  
       OBRIGAÇÕES A CURTO  
       PRAZO                                           R$ 1.864,23                          R$ 809,57 
             Obrigações Tributarias            R$ 897,84                              R$ 809,57 

             Fornecedores              R$ 966,39                                R$ - 

PATRIMONIO LIQUIDO R$23.952.749,64         R$24.235.155,27 
       CAPITAL SOCIAL  
       INTEGRALIZADO R$27.177.875,00  R$27.177.875,00 

             Capitaliza Integralizado 
  

R$ 27.177.875,00         R$ 27.177.875,00 
       PREJUIZOS ACUMULADOS     R$ (3.225,125,36)       R$ (2.942.719,73) 

             Prejuízos Acumulados      R$ (3.225,125,36) R$ (2.942.719,73) 
              TOTAL PASSIVO                      R$ 23.954.613,87      R$ 24.235.964,84 

DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS - DLPA  
ENCERRADA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017  

 2018 2017 

LUCROS OU PREJUÍZOS   

ACUMULADOS NO  

INÍCIO DO PERÍODO        R$ (2.942.719,73)    R$ (2.879.512,68) 

(+/-) AJUSTES  

CORREÇÃO DE  

SALDOS PERÍODOS  

ANTERIORES        R$ 0,00      $ (55.205,13) 
 

(+/-) RESULTADO  

PERIODO BASE 

 

R$ (282.405,63) 

 

    (R$ 8.001,92) 

LUCROS OU PREJUÍZOS  
ACUMULADOS NO  
FINAL DO PERÍODO          R$(3.225.125,36)  R$ (2.942.719,73)  

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE - DRA  
ENCERRADA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017 

RESULTADO LIQUIDO DO 

PERÍODO  

2018    2017 

R$(282.405,63)  R$ (8.001,92) 

(+-) OUTROS RESULTADOS 

ABRANGENTES R$ 0,00  R$ (55.205,14) 

(=) RESULTADO  

ABRANGENTE TOTAL  R$ (282.405,63)  R$ (63.207,06) 

PARTICIPAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE  

CONTROLADORES  R$ (282.405,63)   R$ (63.207,06) 

Especificação Em 31-12-2017 Em 31-12-2018 

Prejuízo R$(8.001,92) R$(282.405,63) 

Reversão de reservas - - 

Ajuste de exercícios  

 anteriores 
- - 

Resultado Econômico  

Acumulado                     R$ (2.942.719,73) R$ (3.225.125,36) 
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legais para sua efetiva instalação. 
4 – ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DA CAZBAR 
A  estrutura básica   de    organização  da CAZBAR é constituída de uma  
Assembleia Geral, órgão máximo de deliberação; um Conselho Fiscal, 
um Conselho de   Administração e uma   Diretoria Executiva,   formada   
pela presidência   da   companhia,   uma diretoria   técnica   e   uma  
diretoria administrativa.  
5 – RECURSOS HUMANOS  
A CAZBAR manteve no exercício de 2018 com quadro funcional constando 06 
(seis) funções colegiadas e 10 (dez) cargos ocupados.  
6 – PRINCIPAIS REALIZAÇÕES EM 2018 
No   ano   de   2018   as   tratativas   com   o   Conselho   Nacional   das   Zonas  
de Processamento de   Exportação –   CZPE  avançaram   no sentido de, 
por intermédio da Resolução CZPE nº 4/2018,ter sido prorrogado até 30 
de novembro   de   2020,  o prazo de   comprovação do   início das 
obras de implantação   da   Zona   de Processamento de Exportação de 
Barcarena. 
Para tanto, necessário se fez a apresentação à Secretaria Executiva do 
CZPE de um Plano de Trabalho prevendo uma proposta de ação a ser 
desenvolvida   pela   CAZBAR,   pontuando   cada  etapa a ser realizada 
e espectivo cronograma de execução dos trabalhos. 
Em   paralelo,   foi realizado processo   licitatório   para   contratação   
de consultoria especializada para a elaboração de um plano de negócios 
para a ZPE de Barcarena, a fim de estabelecer definições econômicas e 
para melhor orientar a captação de interessados para a área. 
No tocante ao licenciamento ambiental, igualmente, houveram avanços 
no cumprimento de novas condicionantes da Licença Prévia nº 
1505/2015, bem como foi retomado o processo nº 013/32700 referente 
à Licença de Instalação – LI. 
No que se refere às ações que vêm sendo desenvolvidas com intuito de 
prospectar empreendimentos para funcionar como empresa âncora da 
ZPE   de   Barcarena,   continuaram   as  tratativas com a Companhia de 
Alumina do Pará – CAP, uma empresa controlada pela Hydro Alunorte. 
Entretanto, essa aproximação sofreu uma desaceleração em razão da 
grave crise   que   a   Hydro   vem   enfrentando   em sua unidade fabril 
localizada no município de Barcarena/PA, em decorrência de alegado 
problema ambiental ocorrido em suas instalações em fevereiro de 2018, 
o que levou a empresa a operar com cinquenta por cento da capacidade 
de produção em razão de sanções que lhe foram impostas. 
Em decorrência desse cenário, a empresa assinou recentemente dois 
acordos   com o   Governo   do   Estado do Pará, um Termo de Ajuste  
de Conduta  (TAC) e   Termo   de  Compromisso (TC),   a partir dos 
quais se vislumbra a possibilidade de retomada da plena capacidade 
produtiva da Companhia    em Barcarena. E, por consequência, permitiu    
que novas Tratativas    com a    CAP, tendo sido reiterado o    grande  
interesse   na instalação de nova unidade fabril na ZPE Barcarena. 
Além disso, ressalta-se que foi assinado um Protocolo de Intenção entre 
a   CODEC    e    a empresa Jumma Agroindústria para instalação de 
uma planta industrial destinada ao esmagamento de soja no Distrito 
Industrial de Barcarena, ocasião na qual manifestou interesse na ZPE 
para uma fase futura. 
Além    da   Jumma,   destaca-se,   também, a realização de reuniões de  
trabalho e prospecção com outras empresas interessadas em investir na 
ZPE, a saber: CBSTEEL (siderurgia), RBM Manganês (mineração) e Barry 
Callebaut (chocolate). 
A    área   da   ZPE   continuou sem   divulgada como oportunidade para  
investidores, destacando-se em eventos nacionais e internacionais como no  
Salon du Chocolat de Paris. 
8 – SITUAÇÃO FISCAL E TRABALHISTA 
A CAZBAR não possui débito trabalhista e previdenciário.  
A companhia não possui débito fiscal. 
9 – PERSPECTIVAS PARA 2019 
De acordo com o Plano de Trabalho enviado à SE/CZE, para 2019 estão 
planejadas as seguintes ações: 

1. ESTRUTURANTES/BUROCRÁTICAS: 

Regularização documental do Registro de propriedade da área 
da  

CAZBAR (averbação no Registro de Imóveis); 
• Revisão do organograma da CAZBAR com definição de cargos, salá-

rios e funções, via Consultoria especializada; 
• Definição de orçamento próprio da CAZBAR; 
• Retomada das negociações com a Companhia de Alumina do Pará - 

CAP e sua controladora (Hydro Alunorte) para concreta apresentação de  
projeto econômico, construtivo e operacional da área, ou desistência 

da aquisição e devolução da propriedade à CAZBAR; 
2. ESTRUTURANTES E DE IMPLEMENTAÇÃO: 
• Conclusão do processo de licenciamento ambiental com obtenção de Licença 

de Instalação e Licença Prévia; 
• Renovação do alfandegamento da ZPE; 

• Realização de vistoria para constatação da atual situação física da área 
com conferência de coordenadas geográficas, levantamento topográfico, etc.; 
• Complementação e conclusão das obras de infraestrutura (continua 
em 2020). 
3. PLANEJAMENTO, PROJETOS E REGULAMENTAÇÃO: 
 Elaboração    do     Plano de Negócios da ZPE,  incluindo aspectos   
estruturais, financeiros e de marketing; 

  Realização de visitas técnicas às ZPEs de Pecém e Parnaíba; 

 Revisão do projeto conceptivo e executivo da infraestrutura da ZPE; 

  Elaboração e veiculação de ampla campanha publicitária, com Plano 
de Mídia (continua em 2020); 

  Realização de roadshows e eventos para divulgação e prospecção de 
investidores (continua em 2020); 

  Definição de incentivos fiscais estaduais estruturantes e operacionais 
para as empresas que se instalarem na ZPE; 

     Elaboração das normas gerais, modelo de condomínio industrial, minutas de 
contratos e todos os atos normativos e contratuais de caráter operacional para a 
ZPE, via consultoria; 

10 – Agradecimentos e encaminhamento 
Consignamos  nosso agradecimento aos colaboradores da CAZBAR, ao Conselho 
de   Administração e   ao    Conselho   Fiscal, além da    Companhia   de  
Desenvolvimento Econômico do Pará – CODEC, Secretaria Especial de 
Estado de Desenvolvimento Econômico, Mineração e Energia – SEDEME 
e ao Governo do Estado do Pará, pela dedicação, pela confiança e pelo 
apoio que recebemos, sem   o    que  não seria possível alcançar os 
resultados apresentados neste Relatório. 
Em cumprimento às disposições da legislação e normas pertinentes, 
submetemos à   apreciação dos    senhores   acionistas o  Relatório    da  
Administração.  

 

Belém - Pa, 31 de janeiro de 2018.  

Lutfala de Castro Bitar  
Presidente - CAZBAR;  

Antônio Maria de Almeida Wanderley  
 Diretor Administrativo e Financeiro - CAZBAR  

 
  NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 

31 DE DEZEMBRO DE 2018 
Contexto operacional 
A CAZBAR tem como objetivo social implantar, instalar, administrar e manter a 
infraestrutura básica da Zona de Processamento de Exportações (ZPE) 
do município de    Barcarena, no  Estado do Pará, especialmente no que diz  
respeito a transporte, energia, telecomunicações, saneamento, abastecimento 
de água e atividades correlatas, podendo, com esse propósito, prestar 
serviços às sociedades empresariais que venha a se instalar na ZPE de 
Barcarena. 
Ela é subsidiária da Companhia de Desenvolvimento Econômico do Pará 
– CODEC detentora de 100% do seu capital Social Integralizado, no 
valor de R$ 27.177.875,00 (vinte e sete milhões, cento e setenta e sete 
mil, oitocentos e setenta e cinco reais). 
A empresa iniciou suas atividades no ano de 2010, não tendo receitas 
decorrentes de suas atividades operacionais durante o exercício de 
2018, apenas rendimentos de aplicações financeiras. Para o ano de 
2018, a   mesma ainda se encontra na fase de implantação de suas 
atividades, assim sem realizar atividades operacionais. Foi aprovado, em 
Brasília, junto à Secretaria Executiva do Conselho Nacional das Zonas de  
Processamento de Exportação – SE/CZPE, prorrogação do prazo de 
início das  obras da ZPE até 30 de novembro de 2020, acatado pela 
Resolução CZPE nº 4/2018, e condicionado a apresentação de um plano 
de trabalho que será implementado a partir de 2019. 
Observa-se    nos    seus   demonstrativos  contábeis, principalmente na  
Demonstração    do    Resultado    do    Exercício    apenas as  despesas  
operacionais, outras despesas e outras receitas. 
Base de preparação 
As Demonstrações Contábeis foram elaboradas em conformidade com as 
disposições da lei 6.404/76, de 15 de dezembro de 1976 e alterações 
posteriores; e dos Princípios de Contabilidade geralmente aceitos. 
Práticas contábeis 
As demonstrações financeiras foram elaboradas em consonância com os 
Princípios de Contabilidade adotados no Brasil. 
Situação financeira 
Através   de indicadores de análise da    situação financeira da  CAZBAR,  
observa-se   situação estável, visto que os    meios disponíveis, seja em  
moeda corrente, sejam sob a forma de direitos, são suficientes, para 
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solver todos os compromissos da companhia. 
Situação patrimonial 
A empresa apresentou no encerramento do exercício de 2018 um saldo 
patrimonial de R$ 23.952.749,64 (vinte e três milhões, novecentos e 
cinquenta   e    dois mil,    sessenta    e  quatro centavos) considerando 
a redução de R$ 282.405,63 (duzentos e oitenta e dois mil, quatrocentos 
e cinco reais e sessenta e três centavos), devido ao prejuízo do exercício 
de 2018. 
Situação econômica 
Em  2018,   a empresa    apresentou   apenas rendimentos de aplicações  
financeiras no total líquido de R$ 35.108,93 (trinta e cinco mil, cento e 
oito reais e noventa e três centavos). Para o ano corrente de 2018, o 
resultado  operacional    foi   nulo,    apresentando   somente    despesas  
operacionais,  outras    despesas   e    outras    receitas,   principalmente  
decorrentes   de    aplicações    financeiras, o que totalizou um resultado  
negativo de R$ 282.405,63 (duzentos e oitenta e dois mil, quatrocentos 
e cinco reais e sessenta e três centavos), devidamente evidenciado nos 
demonstrativos contábeis.  
Outras informações: 
Ativo Circulante: Os ativos realizáveis até o exercício seguinte estão 
demonstrados como circulantes, que incluem as aplicações financeiras, 
que são registradas acrescidas dos rendimentos auferidos até a data do 
balanço. 
Ativo Não Circulante: No Realizável a Longo Prazo estão registrados os 
terrenos destinadas à venda. 
Imobilizado: Foi registrada a Perda devido à baixa do valor registrado 
na   conta    Obras   em andamento, conforme Nota técnica 002/2018 do  
Departamento técnico da Companhia. 
Passivo Circulante: O exigível a curto prazo, com vencimento até o 
exercício seguinte.  
Passivo Não Circulante: Não constam  obrigações   a   serem pagas  a  
longo prazo.  
Capital Social: O capital integralizado é de R$ 27.177.875,00 (Vinte e 
sete milhões cento e setenta e sete mil e oitocentos e setenta e cinco de 
reais). 
Prejuízo do Exercício: O prejuízo contábil apurado no exercício foi de 
R$ 282.405,63 (duzentos e oitenta e dois mil, quatrocentos e cinco reais 
e sessenta e três centavos).  
Equivalência Patrimonial: foi transferido para a Controladora CODEC 
R$ 282.405,63 (duzentos e oitenta e dois mil, quatrocentos e cinco reais 
e    sessenta   e   três centavos) correspondente a perda na Equivalência  
Patrimonial. 
 Reconhecimento das Receitas e Despesas: As Receitas e Despesas 
no   exercício  de   2018    foram   incluídas na apuração do resultado do  
Período   em  que    ocorreram,   em    conformidade com o   Princípio da  
Competência. 
Regime de Tributação: A tributação é apurada com base no Lucro Real 
Trimestral. 
 

Rosa Cristina Souza da Costa  
Contadora - CRC/PA 014344-O-2 

 
 

 RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES ACERCA DE  
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE 31/12/2018  

Aos Ilmos. Srs.  
Conselheiros, Diretores e demais Administradores do  
COMPANHIA ADMINISTRADORA DA ZONA DE PROCESSAMENTO 
DE  
EXPORTAÇÃO  
Travessa Doutor Moraes, 70 - Nazaré – CEP.: 66.035-080 
CNPJ(MF) 13.095.405/0001-00 ;Telefone (091) 3236-2884  
Belém - PA  
 
1) Opinião com ressalva:  
Examinamos  as demonstrações contábeis individuais da COMPANHIA 
ADMINISTRADORA    DA    ZONA    DE       PROCESSAMENTO    DE  
EXPORTAÇÃO - CAZBAR, que compreendem o balanço patrimonial em 
31 de dezembro de 2018, o balanço financeiro, balanço orçamentário, as  
demonstrações das variações patrimoniais e dos fluxos de caixa para o 
exercício     findo    naquela   data, bem como as correspondentes  notas  
explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis.  
Em nossa opinião, exceto pelos efeitos dos assuntos descritos na seção a 
seguir intitulada “Base para Opinião com Ressalva” as demonstrações 
contábeis   acima   referidas    apresentam adequadamente, em todos os  
aspectos relevantes, a posição patrimonial, financeira e orçamentária do 
COMPANHIA   ADMINISTRADORA    DA   ZONA  DE PROCESSAMENTO DE  
EXPORTAÇÃO - CAZBAR, em 31 de dezembro de 2018, o resultado de 
suas variações patrimoniais e de seus fluxos de caixa para o exercício 

findo naquela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no 
Brasil.  
2) Base para Opinião com Ressalva  
2.1. Imóveis para Venda  
Constatamos, com base nas evidências coletadas (Certidão do Imóvel 
atualizada  até    13   de  outubro de 2016 e Ofício nº 78/2018, de 18 de  
outubro de 2018 do Cartório Único Ofício de Barcarena) que apesar de o 
Terreno “DI Barcarena” no valor de R$ 23.400.000,00 figurar no Ativo 
CAZBAR   desde      sua    criação,   conforme   sua   Escritura Pública de  
Constituição datada de 15 de outubro de 2010, até a presenta data não 
foi realizada a transferência da posse do terreno da então CDI/PA para a  
CAZBAR. E que embora no exercício sob análise, fruto de recomendações 
da auditoria, a Companhia iniciou procedimentos para o deslinde do 
caso.  
Não obstante a característica contábil da Primazia da Essência sobre a 
Forma,    pela   qual a   informação  contábil deve  buscar  refletir    
adequadamente a natureza dos eventos que impactam o patrimônio da 
entidade,   não   se   pode olvidar que os registros contábeis carecem de  
Documentação Hábil que ofereça o respaldo formal e legal aos registros 
patrimoniais.   De    forma   que   não   obtivemos evidência de auditoria  
apropriada e suficiente, no que se refere ao assunto, para reduzirmos a 
um nível aceitavelmente baixo o risco de auditoria.  
2.2 Capital Integralizado  
Relativamente aos aumentos de Capital realizados em 2013 e 2016, de 
R$ 277.000,00   e    R$  500.000,00    respectivamente,   não obtivemos  
Documentação Hábil que deu suporte documental aos registros contábeis 
realizados. Conforme Art. 166 da Lei 6.404/76 concatenado com o § 4º 
do Art. 7º do Estatuto Social da CAZBAR, aumentos de Capital devem 
ser precedidos de:  
I) Manifestação do Conselho Fiscal em relação ao aumento do Capital 
Social;  
II) Deliberação do Conselho de Administração sobre o assunto; e,  
III) Resolução da Diretoria que aumenta o Capital. 
Assim, como até o fechamento deste Relatório não obtivemos evidências 
de auditoria suficientes e adequadas, ficamos impossibilitados de validar 
o saldo constante na conta Capital Integralizado.  
3) Responsabilidade da administração e da governança pelas  
demonstrações contábeis  
A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação 
das    demonstrações    contábeis   de   acordo com as práticas contábeis  
adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como 
necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis 
livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude 
ou erro.  
Na     elaboração    das    demonstrações    contábeis, a administração é  
responsável    pela    avaliação    da   capacidade   da CAZBAR continuar  
operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a 
sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração 
das demonstrações contábeis, a não ser que  a    administração pretenda  
liquidar A CAZBAR ou cessar suas operações,    ou não tenha nenhuma 
alternativa realista para evitar o encerramento das operações.  
Os     responsáveis     pela    governança da    CAZBAR são aqueles com  
responsabilidade    pela    supervisão   do    processo   de elaboração das  
demonstrações contábeis.  
4) Responsabilidades do auditor pela auditoria das  
demonstrações contábeis  
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações 
contábeis, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, 
independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de 
auditoria contendo nossa opinião.  
Segurança    razoável    é    um   alto nível de segurança, mas, não, uma  
garantia    de    que   a auditoria realizada de acordo com as normas 
brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais 
distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de 
fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente 
ou em   conjunto, possam    influenciar,  dentro de uma perspectiva 
razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas 
referidas demonstrações contábeis.  
Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e 
internacionais    de  auditoria,    exercemos    julgamento   profissional e  
mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso:  
Identificamos    e   avaliamos os   riscos    de   distorção  relevante   nas  
demonstrações contábeis, independentemente se causada por fraude ou 
erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta 
a tais riscos, bem como obtemos evidência de    auditoria    apropriada e  
suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de 
distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de 
erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, 
conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais.  
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Obtivemos    entendimento    dos   controles   internos relevantes para 
a  
auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às 
circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos opinião sobre 
a eficácia dos controles internos da CAZBAR.  
Avaliamos     a      adequação   das políticas contábeis utilizadas e a 
razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas 
pela administração.  
Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base 
contábil    de    continuidade  operacional e, com base nas evidências de  
auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou 
condições que    possam  levantar     dúvida significativa   em  relação à  
capacidade de continuidade operacional da entidade. Se concluirmos 
que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso 
relatório     de     auditoria     para     as    respectivas    divulgações nas  
demonstrações contábeis ou incluir modificação em nossa opinião, se as 
divulgações    forem    inadequadas.  Nossas   conclusões   estão    
fundamentadas    nas 
evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, 
eventos ou condições futuras   podem    levar a CAZBAR a não mais se  
manter em continuidade operacional. 
Avaliamos      a    apresentação    geral,     a estrutura e o conteúdo das  
demonstrações    contábeis,   inclusive    as     divulgações e  se as 
demonstrações contábeis representam as correspondentes transações e 
os eventos de maneira compatível com o objetivo de  apresentação 
adequada.  
Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, 
entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e 
das  constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais 
deficiências significativas nos controles internos que   identificamos 
durante nossos trabalhos.  
5) Outros Assuntos  
5.1 Outras Informações que acompanham as demonstrações  
contábeis individuais e o relatório de auditoria.  
5.1.2 Relatório de Gestão  
A administração da CAZBAR é responsável por essas informações que 
compreendem    o     Relatório    de   Gestão equivalente ao Relatório de  
Administração no âmbito Societário.  
Nossa opinião sobre as demonstrações   contábeis individuais não 
abrange o Relatório de Gestão e não expressamos qualquer forma de 
conclusão de auditoria sobre esse relatório.  
Em conexão com a auditoria das demonstrações contábeis individuais, 
nossa responsabilidade é a de ler o  Relatório   de   Gestão e, ao  fazê-lo  
considerar se esse quando tomado em conjunto com as demonstrações 
contábeis e notas explicativas está, de forma relevante, inconsistente 
com as precitadas demonstrações ou com o cenário econômico-
financeiro observado na auditoria ou, de outra forma aparenta estar 
distorcido de   forma relevante. Se com base no trabalho realizado, 
concluirmos que há distorção relevante no Relatório de Gestão, somos 
requeridos a  comunicar esse fato. Neste sentido não temos nada a 
relatar.  
5.2. Auditoria dos valores correspondentes ao exercício anterior  
As demonstrações financeiras do exercício findo em 31 de dezembro de 
2017, apresentadas exclusivamente para fins de comparabilidade, foram 
examinadas por   outros auditores independentes, cujo relatório foi 
emitido sem ressalva.  
 

 
Belém/PA, 31 de Janeiro de 2019.  

AUDIMEC – AUDITORES INDEPENDENTES S/S -  
CRC/PE 000150/O “S”MG 

Luciano Gonçalves de Medeiros Pereira -  
Contador -CRC/PE 010483/O-9 “S”MG -  

Sócio Sênior 
Phillipe de Aquino Pereira  

Contador - CRC/PE 028157/O-2 “S”MG 
Thomaz de Aquino Pereira -  

Contador – CRC/PE 021100/O-9 “S”MG 
 
 

PARECER DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 
Os membros     do Conselho   de      Administração    da   COMPANHIA  
ADMINISTRADORA     DA     ZONA      DE    PROCESSAMENTO    DE 
EXPORTAÇÕES    DE    BARCARENA - CAZBAR, LUTFALA DE CASTRO 
BITAR,    VITOR    DE   LIMA    FONSECA,     MANOEL IBIAPINA ARAÚJO  
CAVALEIRO     DE     MACEDO   NETO, EDIMAR DE SOUZA GONÇALVES,  
ANTONIO DE PÁDUA RODRIGUES FILHO, LORENA AGUIAR SARMENTO, 

com ausência justificada do Sr. RICARDO CARNEIRO RAYMUNDO, no 
cumprimento de suas obrigações legais e estatutárias estabelecidas no 
artigo 142, inciso V da Lei 6.404/76 e no artigo 20, inciso V, do Estatuto 
Social,    tendo    examinado    o     Relatório    de    Administração  e as  
Demonstrações    Contábeis    da    Companhia, compostas pelo Balanço  
Patrimonial, Demonstração de Resultado do Exercício, Demonstração 
das Mutações do Patrimônio Líquido, Demonstrações do Fluxo de Caixa 
e   Notas    Explicativas,   referentes ao exercício findado em 31 de 
dezembro de 2018, já submetidas ao exame da AUDIMEC AUDITORES  
INDEPENDENTES S/S que sobre elas emitiu parecer, manifestam-se de 
acordo com os  citados Documentos e a favor de sua aprovação pela 
Assembleia Geral Ordinária . 

 
 Belém, 25 de fevereiro de 2019 
LUTFALA DE CASTRO BITAR 

-PRESIDENTE CONSELHO 
VITOR DE LIMA FONSECA  

MEMBRO DO CONSELHO 
MANOEL IBIAPINA ARAÚJO CAVALEIRO DE MACEDO NETO  

 MEMBRO DO CONSELHO 
EDIMAR DE SOUZA GONÇALVES 

MEMBRO DO CONSELHO 
ANTONIO DE PÁDUA RODRIGUES FILHO 

MEMBRO DO CONSELHO 
LORENA AGUIAR SARMENTO 

MEMBRO DO CONSELHO 
 

PARECER DO CONSELHO FISCAL 

Os membros do Conselho Fiscal da COMPANHIA ADMINISTRADORA 
DA      ZONA    DE   ROCESSAMENTO      DE       EXPORTAÇÕES    
DE     BARCARENA -    CAZBAR,   ANA   MARIA DIAS   SANTIAGO 
PEREIRA, JOSÉ ROBERTO OLIVEIRA DE LIMA e DANIELA DIAS KRESS, 
suplente do   conselheiro Sr.   FÁBIO PANTOJA DE SOUZA, ausente 
justificadamente,     no     cumprimento    de   suas   obrigações legais e  
estatutárias, examinaram as Demonstrações Contábeis da Companhia, 
composta    pelo    Balanço  Patrimonial, Demonstração de Resultado do  
Exercício,    Demonstração    das   Mutações do Patrimônio Líquido, 
Demonstrações do Fluxo de Caixa e Notas Explicativas, referentes ao 
exercício findado em 31 de dezembro de 2018, já submetido ao exame 
da    AUDIMEC    AUDITORES  INDEPENDENTES S/S, que emitiu parecer  
sobre    as    mesmas.     Em    nossa opinião, as citadas Demonstrações  
Financeiras a ser submetida à Assembleia Geral Ordinária, consoante o 
exame por nós feito e baseado no Parecer dos Auditores Independentes, 
merecem aprovação. 

 

Belém, 20 de fevereiro de 2019. 
 

ANA MARIA DIAS SANTIAGO PEREIRA 
Membro do Conselho Fiscal 

 

JOSÉ ROBERTO OLIVEIRA DE LIMA 
Membro do Conselho Fiscal 

 

DANIELA DIAS KRESS 
 

Membro Suplente 
 

PARECER DO CONSELHO FISCAL 
 

Os membros do Conselho Fiscal da COMPANHIA ADMINISTRADORA 
DA     ZONA   DE    PROCESSAMENTO    DE EXPORTAÇÕES DE 
BARCARENA - CAZBAR, ANA MARIA DIAS SANTIAGO PEREIRA, JOSÉ 
ROBERTO   OLIVEIRA DE LIMA e DANIELA DIAS KRESS, suplente do 
conselheiro Sr. FÁBIO PANTOJA DE SOUZA, ausente justificadamente, 
no cumprimento de suas obrigações legais estabelecidas no artigo 163, 
inciso II da Lei 6.404/76, tendo examinado o Relatório da Administração 
referente ao    exercício findado    em     31   de dezembro de 2018, 
declaram-se de acordo com o citado documento e manifestam-se a 
favor de sua aprovação pela Assembleia Geral Ordinária. 
 

Belém, 20 de fevereiro de 2019; 
 ANA MARIA DIAS SANTIAGO PEREIRA- 

Membro do Conselho Fiscal; 
JOSÉ ROBERTO OLIVEIRA DE LIMA- 

Membro do Conselho Fiscal; 
DANIELA DIAS KRESS- 

Membro Suplente. 

COMPANHIA ADMINISTRADORA DA ZONA DE PROCESSAMENTO DE EXPORTAÇÕES DE BARCARENA - CAZBAR 
CNPJ: 13.095.405/0001-00 
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INSTITUTO DE METROLOGIA 
DO ESTADO DO PARÁ

.

SUPRIMENTO DE FUNDO
.

PORTARIA N° 089/2019, DE 12 DE MARÇO DE 2019.
Período de aplicação : 14 dias
Prazo para prestação de contas : 05 dias
cargo: Gerente de fiscalização de instrumentos.
Nome: Emerson fábio leite da Silva.
Matrícula funcional: 268
Valor: r$ 1.550,00
fonte: 0260000000
3390 33: r$ 1.550,00
ordenador responsável 
cintya Silene lima Simões.

Protocolo: 414133

.

.

DIÁRIA
.

PORTARIA Nº 091/2019– GAB/IMETROPARA/INMETRO
fundamento legal: o PrESidENTE do instituto de Metrologia do Estado 
do Pará - iMETroPará, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo 
art. 5°, inciso i, da lei Estadual n° 7.136, de 27 maio de 2008 e de acor-
do com o decreto governamental publicado no doE n° 33.771 de 02 de 
janeiro de 2019.
origem: Belém
destino: Santarém
objetivo: Executar acompanhamento Processual na Justiça federal.
Servidores: Bianca costa Silva Serruya/ Matrícula: 290.
Períodos: 26/03 à 27/03/2019– 1,5 diárias – valor: 308,40.
ordenador: cintya Silene lima Simões

Protocolo: 414113

.

.

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ

.

ERRATA
.

ERRATA DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS. Publicada no doE nº 33824 
de 14.03.2019. ProTocolo Nº413678: Onde se lê: 33903096 - Material 
de consumo r$ 500,00; 33903696 – outros Serviços - Pessoa física r$ 
500,00; art. 2º o prazo para aplicação deverá ser de 30 (trinta) dias; 
Leia-se: 33903096 - Material de consumo r$ 400,00; 33903996 – ou-
tros Serviços - Pessoa Jurídicas r$ 600,00; Total: r$ 1,000,00. art. 2º 
o prazo para aplicação deverá ser de 45 (quarenta e cinco) dias. cilENE 
MorEira SaBiNo dE oliVEira-Presidente. 

Protocolo: 414175

.

.

SUPRIMENTO DE FUNDO
PorTaria Nº 081/19 de 14.03.2019. art. 1º coNcEdEr Suprimento 
de fundos ao servidor raimundo alberto Braga araújo, assistente do 
registro Mercantil, matrícula nº 57217953/1 e cPf nº 102.205.170-
85, no valor de r$ 2.000,00 (dois mil reais), para atendimento 
das despesas de pronto pagamento desta autarquia, conforme 
discriminação:72201.23.122.1297.8338 -operacionalização das ações 
administrativas;33903096-Material de consumo r$1.000,00;33903696-
Serviço - Pessoa física r$ 450,00;33903996–Serviço -Pessoa jurídica 
r$500,00;33903396-Passagens – r$50,00; Total: r$2.000,00;art. 2º o 
prazo para aplicação deverá ser de 45 (quarenta e cinco) dias, a contar 
da data da emissão da ordem bancária, devendo a prestação de contas 
ocorrer no prazo de 10 (dez) dias, após o término da aplicação, conforme 
processo nº2019/86736.-luiz Sérgio Borges - Vice-Presidente

Protocolo: 414357

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE 
DESENVOLVIMENTO URBANO 
E OBRAS PÚBLICAS

.

PORTARIA
.

PORTARIA Nº. 218/2019, DE 14 DE MARÇO DE 2019.
o SEcrETário dE ESTado dE dESENVolViMENTo UrBaNo E oBraS 
PÚBlicaS, no uso de suas atribuições que lhe foram conferidas pelo de-
creto/ccG de 01/01/2019, publicado no doE nº. 33.771, de 02/01/2019,
coNSidEraNdo o disposto nos artigos 199 e 201 da lei nº. 5.810, de 24 
de janeiro de 1994,

coNSidEraNdo os fatos denunciados nos autos do Processo nº 
2019/98419;
rESolVE:
i – dETErMiNar a instauração de SiNdicÂNcia adMiNiSTraTiVa, para 
apurar denúncias constantes nos autos do Processo acima referenciado;
ii – coNSTiTUir comissão composta pelos servidores PaUlo aNdrE 
doS SaNToS MoNTEiro, Técnico em Gestão de obras Pública – Enge-
nheiro civil, Matrícula nº 57176077/1; VaNia lUcia da rocHa alVES, 
Técnico em Gestão de obras Pública - arquiteto, Matrícula nº 5063272/3; 
e roSEaNE SaNTaNa fraSÃo, Técnico em Gestão Pública - Economista, 
Matrícula nº 5719445/1, para sob a Presidência do primeiro, apurarem 
supostas ocorrências de irregularidades apontadas nos autos do Processo 
nº 2019/98419, no prazo inicial de 30 (trinta) dias, o qual poderá ser 
prorrogado por igual período por conveniência e necessidade da adminis-
tração Pública;
iii - dEliBErar que a comissão Sindicante terá dedicação exclusiva aos 
trabalhos apuratórios e poderá reportar-se diretamente à autoridade e 
órgãos da administração Pública ou proceder as diligências necessárias à 
instrução processual.
dê-se ciência, registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Eng.º civil BENEdiTo rUY SaNToS caBral/crEa 8430d Pa
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas.

Protocolo: 414463

.

.

TERMO ADITIVO A CONTRATO
.

1º TAC Nº 19/2018 – TP Nº 01/2018
Partes: 
Secretaria de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas – cNPJ 
03.137.985/0001-90
carmona cabrera construtora de obras S.a – cNPJ 25.316.468/0001-10
objeto: Execução do Sistema de abastecimento de água e esgotamento 
sanitário, na orla do atalaia, em Salinópolis-Pa.
Justificativa: acréscimo de serviços, inclusão de fonte de recursos à cláu-
sula quarta do instrumento original e prorrogação de prazo, cfe. art. 65, 
§1º, art. 65, §8º e art. 57 § 1º, iVda lei nº 8.666/93da lei nº 8.666/93.
Valor do acréscimo: r$ 100.362,00
fonte de recursos incluída: 07101 17.512.1428.7567 449051 
0101/0130/0330/4101/0301
data da assinatura: 11/03/2019
ordenador responsável: Benedito ruy Santos cabral
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas

Protocolo: 414259
3º TAC Nº 07/2016 – CP 24/2015

Partes:
Secretaria de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas – cNPJ 
03.137.985/0001-90
BrT construções e Serviços ltda – cNPJ 15.312.042/0001-35
objeto: Execução de saldo remanescente da obra de sistema de abasteci-
mento de água, no município de Prainha, neste Estado.
Justificativa: Prorrogação de prazo, cfe. art. 57, §1º, VI da Lei nº
8.666/93.
Vigência: 06/03/2019 a 06/05/2019
data da assinatura: 06/03/2019
ordenador responsável: Benedito ruy Santos cabral
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas

Protocolo: 414544
8º TAC Nº 03/2014 – CP Nº 21/2013

Partes: 
Secretaria de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas – cNPJ 
03.137.985/0001-90
BrT construções e Serviços ltda – cNPJ 15.312.042/0001-35
objeto: Execução dos serviços remanescente do convênio 015/2010, re-
ferente ao projeto de implantação do sistema de abastecimento de água, 
em Placas-Pa.
Justificativa: acréscimo de serviços e inclusão de funcional programática 
à cláusula quarta do instrumento original, cfe. art. 65, §1º e art. 65, §8º 
da lei nº 8.666/93.
Valor do acréscimo: r$ 205.630,31
funcional programática incluída: 07101 17.512.1428.7567 449051 
0101/0301/0106/0306/6301.
data da assinatura: 13/03/2019
ordenador responsável: Benedito ruy Santos cabral
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas

Protocolo: 414246

.

.

TERMO ADITIVO A CONVÊNIO
.

4° TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 09/2018
Partes:
- Secretaria de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas – 
cNPJ 03.137.985/0001-90
- Prefeitura Municipal de floresta do araguaia – cNPJ 01.613.338/0001-81
objeto do convênio: Execução de obra de iluminação do Estádio Munici-
pal de floresta do araguaia-Pa.
Justificativa: Prorrogação de Prazo
Vigência: 19/03/2019 a 17/06/2019
data da assinatura: 12/03/2019
ordenador responsável: Benedito ruy Santos cabral
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas

Protocolo: 414247
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DIÁRIA
.

PORTARIA Nº. 217/2019, DE 14 DE MARÇO DE 2019.
o SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo dE dESENVolViMENTo UrBaNo, 
no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto/ccG, de 
07/02/2019, publicado no doE nº. 33.800, do dia 08/02/2016 e as que 
lhe foram delegadas pela PorTaria Nº. 071/2019, de 14/02/2019, 
publicada no doE nº 33.807 de 19/02//2019,
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº. 5.810, de 24 
de Janeiro de 1994; e
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2019/102547, de 11/03/2019;
r E S o l V E:
coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, diária ao servidor 
abaixo relacionado:
NoME: Paulo francinette Marques, matrícula nº. 6661/1; cargo/função: 
Técnico em Gestão de infraestrutura - Engenheiro civil.
oBJETiVo: realizar fiscalização nas obras da construção do Hospital de 
pequeno porte no distrito de castelo de Sonhos e drenagem e Pavimen-
tação nos bairros Bela Vista e cristo Vive.
dESTiNo: altamira/castelo dos Sonhos/ Novo Progresso/Pa
diáriaS: 4,5 (quatro e meia)
PEriodo: 25/03 a 29/03/2019.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Valdir ParrY acaTaUaSSU
Secretário adjunto de Gestão de desenvolvimento Urbano.

Protocolo: 414242

.

.

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ

.

TERMO ADITIVO A CONTRATO
.

3° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 22/2016-COSANPA
objeto: Prorrogação do Prazo de Vigência contratual por mais 12 (doze) 
meses, a contar de 11.03.2019, encerrando em 10.03.2020, podendo, 
entretanto, ser encerrado antecipadamente desde que concluído e adjudi-
cado o processo licitatório em tramitação e condicionado à prévia notifica-
ção da contratada, no prazo de 30 (trinta) dias, não cabendo a contratan-
te quaisquer ônus rescisórios em razão desse encerramento antecipado; 
renúncia ao reajuste de preço pela contratada referente ao período de 
Março/2018 a fevereiro/2019, em atendimento aos termos do decreto 
Estadual n°1.739 de 07 de abril de 2017.
data da assinatura: 08/03/2019.
Classificação dos objetos: Outros.
contratada: roBErTo BrUNo adVocacia S/S
ordenador: Márcio leão coelho

Protocolo: 414130

.

.

OUTRAS MATÉRIAS
.

REAVISO DE ABERTURA 
PREGÃO ELETRÔNICO N° 47/2018

a companhia de Saneamento do Estado do Pará - coSaNPa, através 
de seu Pregoeiro, nomeada pela PorTaria Nº 140/2019, torna pública 
a abertura do processo licitatório PrEGÃo ElETrÔNico Nº 47/2018, 
tipo “Menor Preço Global do item”, cujo objeto é a coNTraTaÇÃo dE 
PESSoa JUrÍdica Para forNEciMENTo dE ÓlEoS lUBrificaNTES 
Para MáQUiNaS E VEÍcUloS, Para aTENdEr aS NEcESSidadES doS 
SETORES DA COSANPA EM BELÉM E NO INTERIOR, conforme especificações 
contidas nos anexos deste Edital. a abertura realizar-se-á no dia 01 de 
abril de 2019, às 09h30min (nove e trinta) horário de Brasília, no sítio 
www.comprasnet.gov.br UaSG 925802. o Edital encontra-se disponível 
na internet nos endereços eletrônicos www.comprasnet.gov.br e www.
cosanpa.pa.gov.br.
Ernani lisboa coutinho Junior
Pregoeiro

Protocolo: 414055
REAVISO DE ABERTURA

PREGÃO ELETRÔNICO N° 48/2018
a companhia de Saneamento do Estado do Pará - coSaNPa, através de 
seu Pregoeiro, nomeada pela PorTaria Nº 140/2019, torna pública a 
abertura do processo licitatório PrEGÃo ElETrÔNico Nº 48/2018, tipo 
“Menor Preço Global por lote”, cujo objeto é a coNTraTaÇÃo dE PESSoa 
JUrÍdica Para forNEciMENTo dE ProdUToS dE HiGiENE E liMPEZa 
Para aTENdEr aS NEcESSidadES doS SETorES oPEracioNaiS da 
COSANPA EM BELÉM, MARABÁ E SANTARÉM, conforme especificações 
contidas nos anexos deste Edital. a abertura realizar-se-á no dia 09 de 
abril de 2019, às 09h30min (nove e trinta), horário de Brasília no sítio 
www.comprasnet.gov.br UaSG 925802. o Edital encontra-se disponível 
na internet nos endereços eletrônicos www.comprasnet.gov.br e www.
cosanpa.pa.gov.br.
Ernani lisboa coutinho Junior
Pregoeiro

Protocolo: 414070

SECRETARIA DE ESTADO DE 
CIÊNCIA, TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO 
PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

.

LICENÇA PRÊMIO
.

PORTARIA Nº 063 DE 13 DE MARÇO DE 2019
o dirETor dE adMiNiSTraÇÃo E fiNaNÇaS, no uso das atribuições que 
lhe foram conferidas pela PorTaria Nº 2.457 de 12.03.2019, publicada 
no doE nº 33.823 de 13.03.2019,
coNSidEraNdo o disposto no artigo 98 da lei nº. 5.810, de 24 de janeiro 
de 1994,
coNSidEraNdo ainda, os termos do Processo nº 2019/98520;
rESolVE:
coNcEdEr a servidora aNdrEa do Socorro BaTiSTa caValcaNTE, 
identidade funcional nº 55587512/6, ocupante do cargo de Secretária de 
Gabinete, lotada na Diretoria de Educação Profissional e Tecnológica - DE-
TEc, 120 (cento e vinte) dias de licença Prêmio, no período de 11.03.2019 
a 08.07.2019, referente aos triênios 01.09.2011 a 31.08.2014, 60 (ses-
senta) dias e 01.09.2014 a 31.08.2017, 60 (sessenta) dias.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Profissional e Tec-
nológica, 13 de março de 2019.
roGÉrio UliSSES alVES da SilVa
diretor de administração e finanças

Protocolo: 414065

.

.

FUNDAÇÃO AMAZÔNIA DE AMPARO 
A ESTUDOS E PESQUISAS

.

PORTARIA
.

PORTARIA N°086/2019 – GABINETE, DE 13 DE MARÇO DE 2019.
o diretor-Presidente da fUNdaÇÃo aMaZÔNia dE aMParo a ESTUdoS 
E PESQUiSaS - faPESPa, no uso de suas atribuições legais, e com funda-
mento na seção ii, do art. 7º, da lei complementar Estadual n. 061, de 
24 de julho de 2007, e alterações posteriores.
rESolVE:
dESTiTUir os ex-servidores HEldEr dE PaUla MEllo, cPf nº 
151.455.222-15, WalMiGliSSoN riBEiro da SilVa, cPf nº 718.400.952-
53, e alEXSaNdEr dE caSTro aMador, cPf nº 489.692.902-06, do 
registro de usuários administradores perante o sistema E-Jurisdicionado 
junto ao Tribunal de contas do Estado do Pará – TcE-Pa, nos termos da 
resolução n° 18.974, de 07/12/2017.
registre–se, Publique-se e cumpra-se.
Gabinete do diretor-Presidente, em 13 de Março de 2019.
carlos Edilson de almeida Maneschy
diretor-Presidente

Protocolo: 414086

.

.

ADMISSÃO DE SERVIDOR
.

PORTARIA N°088/2019 – GABINETE, DE 14 DE MARÇO DE 2019.
o diretor-Presidente da fUNdaÇÃo aMaZÔNia dE aMParo a ESTUdoS 
E PESQUiSaS - faPESPa, no uso de suas atribuições legais, e com funda-
mento na seção ii, do art. 7º, da lei complementar Estadual n. 061, de 
24 de julho de 2007, e alterações posteriores.
rESolVE:
NoMEar, Maiara de oliveira cordeiro, para exercer o cargo em comissão 
de coordenador de Estudos Territoriais, código GEP-daS-11.4, com lota-
ção na fundação amazônia Paraense de amparo à Pesquisa, a contar de 
01 de março de 2019.
registre–se, Publique-se e cumpra-se.
Gabinete do diretor-Presidente, em 14 de Janeiro de 2019.
carlos Edilson de almeida Maneschy
diretor-Presidente
¨

Protocolo: 414361

.

.

LICENÇA MATERNIDADE
.

PORTARIA N° 087/2019 – GABINETE, DE 14 DE MARÇO DE 2019.
o diretor-Presidente da fUNdaÇÃo aMaZÔNia dE aMParo a ESTUdoS 
E PESQUiSaS - faPESPa, no uso de suas atribuições legais, e com funda-
mento na seção ii, do art. 7º, da lei complementar Estadual n. 061, de 
24 de julho de 2007, e alterações posteriores.
coNSidEraNdo o que dispõe o Parágrafo único do art. 86 da lei nº. 
5810, de 24 de janeiro de 1994 e ainda a apresentação do registro civil 
de Nascimento n° 06605001552019100265125011861686
rESolVE:
i – coNcEdEr a servidora SiMoNE BarroS BoUTH, id. funcional nº. 
5915209, ocupante do cargo de assessor, 180 (cento e oitenta) dias de 
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licença à gestante, no período de 28 de fevereiro a 06 de agosto de 
2019.
ii – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo 
seus efeitos a partir de 28 de fevereiro de 2019.
registre–se, Publique-se e cumpra-se.
Gabinete do diretor-Presidente em 14 de Março de 2019.
carlos Edilson de almeida Maneschy
diretor-Presidente

Protocolo: 414311

TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA
.

TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 004/2019
Termo de cooperação que entre si celebram a fundação amazônia de 
amparo a Estudos e Pesquisas - faPESPa e a Universidade do Estado 
do Pará - UEPa.
Processo: 2018/312581
objeto: a mútua cooperação entre as partícipes para o fortalecimento 
dos programas e cursos de pós-graduação, reconhecidos pela coorde-
nação de aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – caPES, por 
meio da concessão de uma quota composta 05 (cinco) bolsas de dou-
torado, aprovada junto à chamada Pública nº 006/2018.
Valor Global: r$ 2.497.950,63 (dois milhões, quatrocentos e noventa e 
sete mil, novecentos e cinquenta reais, sessenta e três centavos), sendo:
R$ 528.000,00 (Quinhentos e vinte e oito mil reais), aportados finan-
ceiramente pela faPESPa;
r$ 1.969.950,63 (Um milhão, novecentos e sessenta e nove mil, no-
vecentos e cinquenta reais, sessenta e três centavos), aportados pela 
UEPA, como contrapartida não-financeira.
Vigência: 51 (cinquenta e um) meses, contados a partir de sua assinatura.
data da assinatura: 13/03/2019
dotação orçamentária: 19.571.1452.8534 fonte: 0101 Natureza da 
despesa: 339018
ordenador: carloS EdilSoN dE alMEida MaNEScHY

Protocolo: 414367
TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 002/2019

Termo de cooperação que entre si celebram a fundação amazônia de 
amparo a Estudos e Pesquisas - faPESPa e a Universidade do Estado 
do Pará - UEPa.
Processo: 2018/320586
objeto: a mútua cooperação entre os partícipes para incentivar e de-
senvolver o pensamento e a prática científica de estudantes de gra-
duação na iniciação à pesquisa em diferentes áreas do conhecimento, 
por meio da concessão de uma quota composta de 89 (oitenta e nove) 
bolsas de Iniciação Científica (IC- Gr), aprovada junto à Chamada Pú-
blica nº 008/2018.
Valor Global: r$ 1.183.687,66 (Um milhão, cento e oitenta e três mil, 
seiscentos e oitenta e sete reais, sessenta e seis centavos), sendo:
r$ 427.200,00 (Quatrocentos e vinte e sete mil, duzentos reais) apor-
tados financeiramente pela FAPESPA;
r$ 756.487,66 (Setecentos e cinquenta e seis mil, quatrocentos e oi-
tenta e sete reais, sessenta e seis centavos), aportados pela UEPa, 
como contrapartida não-financeira.
Vigência: 15 (quinze) meses, contados a partir de sua assinatura.
data da assinatura: 13/03/2019
dotação orçamentária: 19.571.1452.8534 fonte: 0101 Natureza da 
despesa: 339018
ordenador: carloS EdilSoN dE alMEida MaNEScHY

Protocolo: 414362
TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 003/2019

Termo de cooperação que entre si celebram a fundação amazônia de 
amparo a Estudos e Pesquisas - faPESPa e a Universidade do Estado 
do Pará - UEPa.
Processo: 2018/309328
objeto: a mútua cooperação entre as partícipes para o fortalecimento dos 
programas e cursos de pós-graduação, reconhecidos pela coordenação 
de aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – caPES, por meio da 
concessão de uma quota composta de 08 (oito) bolsas de Mestrado aca-
dêmico, aprovada junto à chamada Pública nº 007/2018.
Valor Global: r$ 1.272.975,32 (Um milhão, duzentos e setenta e dois mil, 
novecentos e setenta e cinco reais, trinta e dois centavos), sendo:
R$ 288.000,00 (Duzentos e oitenta e oito mil reais), aportados financei-
ramente pela faPESPa;
r$ 984.975,32 (Novecentos e oitenta e quatro mil, novecentos e se-
tenta e cinco reais, trinta e dois centavos), aportados pela UEPa, como 
contrapartida não-financeira.
Vigência: 27 (vinte e sete) meses, contados a partir de sua assinatura.
data da assinatura: 13/03/2019
dotação orçamentária: 19.571.1452.8534 fonte: 0101 Natureza da 
despesa: 339018
ordenador: carloS EdilSoN dE alMEida MaNEScHY

Protocolo: 414365

CONVÊNIO
.

CONVÊNIO Nº 002/2019
o convênio que entre si celebram a fundação amazônia de amparo a 
Estudos e Pesquisas - faPESPa e a Universidade federal do Pará - UfPa.
Processo: 2018/320678
objeto: a mútua cooperação entre os partícipes para incentivar e de-

senvolver o pensamento e a prática científica de estudantes de gra-
duação na iniciação à pesquisa em diferentes áreas do conhecimento, 
por meio da concessão de uma quota composta de 89 (oitenta e nove) 
bolsas de Iniciação Científica (IC- Gr), aprovada junto à Chamada Pú-
blica nº 008/2018.
Valor Global: r$ 2.193.590,40 (dois milhões, cento e noventa e três 
mil, quinhentos e noventa reais, quarenta centavos), sendo:
r$ 427.200,00 (Quatrocentos e vinte e sete mil, duzentos reais) apor-
tados financeiramente pela FAPESPA;
r$ 1.766.390,40 (Um milhão, setecentos e sessenta e seis mil, trezen-
tos e noventa reais, quarenta centavos), aportados pela UfPa, como 
contrapartida não-financeira.
Vigência: 15 (quinze) meses, contados a partir de sua assinatura.
data da assinatura: 13/03/2019
dotação orçamentária: 19.571.1452.8534 fonte: 0101 Natureza da 
despesa: 332041
ordenador: carloS EdilSoN dE alMEida MaNEScHY

Protocolo: 414104
CONVÊNIO Nº 010/2019

o convênio que entre si celebram a fundação amazônia de amparo 
a Estudos e Pesquisas - faPESPa e a Universidade federal do Pará - 
UfPa.
Processo: 2018/312566
objeto: a mútua cooperação entre as partícipes para o fortalecimento 
dos programas e cursos de pós-graduação, reconhecidos pela coorde-
nação de aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – caPES, por 
meio da concessão de uma quota composta de 11 (onze) bolsas de 
doutorado, aprovada junto à chamada Pública nº 006/2018.
Valor Global: r$ 2.927.990,40 (dois milhões, novecentos e vinte e sete 
mil, novecentos e noventa reais, quarenta centavos), sendo:
r$ 1.161.600,00 (Um milhão, cento e sessenta e um mil, seiscentos 
reais), aportados financeiramente pela FAPESPA;
r$ 1.766.390,40 (Um milhão, setecentos e sessenta e seis mil, trezen-
tos e noventa reais, quarenta centavos), aportados pela UfPa, como 
contrapartida não-financeira.
Vigência: 51 (cinquenta e um) meses, contados a partir de sua assi-
natura.
data da assinatura: 13/03/2019
dotação orçamentária: 19.571.1452.8534 fonte: 0101 Natureza da 
despesa: 332041
ordenador: carloS EdilSoN dE alMEida MaNEScHY

Protocolo: 414110
CONVÊNIO Nº 001/2019

o convênio que entre si celebram a fundação amazônia de amparo a 
Estudos e Pesquisas - faPESPa e a Universidade federal do Pará - UfPa.
Processo: 2018/8043
objeto: a mútua cooperação entre os partícipes para incentivar e de-
senvolver o pensamento e a prática científica de estudantes de gradu-
ação na iniciação à pesquisa em diferentes áreas do conhecimento, por 
meio da concessão de uma quota composta de 67 (sessenta e sete) 
bolsas de Iniciação Científica (IC- Gr), aprovada junto à Chamada Pú-
blica nº 006/2017.
Valor Global: r$ 2.087.990,40 (dois milhões, oitenta e sete mil, nove-
centos e noventa reais, quarenta centavos), sendo:
r$ 321.600,00 (Trezentos e vinte e um mil, seiscentos reais) aportados 
financeiramente pela FAPESPA;
r$ 1.766.390,40 (Um milhão, setecentos e sessenta e seis mil, trezen-
tos e noventa reais, quarenta centavos), aportados pela UfPa, como 
contrapartida não-financeira.
Vigência: 15 (quinze) meses, contados a partir de sua assinatura.
data da assinatura: 13/03/2019
dotação orçamentária: 19.571.1452.8534 fonte: 0101 Natureza da 
despesa: 332041
ordenador: carloS EdilSoN dE alMEida MaNEScHY

Protocolo: 414102
CONVÊNIO Nº 007/2019

o convênio que entre si celebram a fundação amazônia de amparo 
a Estudos e Pesquisas - faPESPa e a Universidade federal do Pará - 
UfPa.
Processo: 2018/309301
objeto: a mútua cooperação entre as partícipes para o fortalecimento 
dos programas e cursos de pós-graduação, reconhecidos pela coorde-
nação de aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – caPES, por 
meio da concessão de uma quota composta de 11 (onze) bolsas de 
Mestrado acadêmico, aprovada junto à chamada Pública nº 007/2018.
Valor Global: r$ 2.162.390,40 (dois milhões, cento e sessenta e dois 
mil, trezentos e noventa reais, quarenta centavos), sendo:
R$ 396.000,00 (Trezentos e noventa e seis mil reais), aportados finan-
ceiramente pela faPESPa;
r$ 1.766.390,40 (Um milhão, setecentos e sessenta e seis mil, trezen-
tos e noventa reais, quarenta centavos), aportados pela UfPa, como 
contrapartida não-financeira.
Vigência: 27 (vinte e sete) meses, contados a partir de sua assinatura.
data da assinatura: 13/03/2019
dotação orçamentária: 19.571.1452.8534 fonte: 0101 Natureza da 
despesa: 332041
ordenador: carloS EdilSoN dE alMEida MaNEScHY

Protocolo: 414106
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DIÁRIA
.

PORTARIA N°074/2016 – DIPLAN
FAPESPA, 02 DE AGOSTO DE 2016.

a diPlaN – dirEToria dE PlaNEJaMENTo, orÇaMENTo E fiNaNÇaS, 
considerando o Memo. nº. 015/2016 – diEPSac/faPESPa, de 12 de 
Julho de 2016, no uso de suas atribuições legais e estatutárias.
rESolVE: coNcEdEr diáriaS a SErVidor
NoME: GEoVaNa raiol PirES
MaTrÍcUla: 5815460/3
carGo: dirETor
TraJETo: BElÉM-Pa/MaraBá-Pa/TUcUrUÍ-Pa/BraGaNÇa-Pa/caSTa-
NHal-Pa/BElÉM-Pa
PErÍodo: 07 a 11/08/2016
QUaNTidadE: 4 e 1/2 (quatro e meia) diárias.
oBJETiVo: Promover o Seminário “divisão regional do Brasil e regiões 
Geográficas do Estado do Pará: Diálogo com a Sociedade Paraense”, 
e Oficina e Desenvolvimento de estratégias para elaboração do Plano 
Estratégico Bragança 2030.
registre–se, Publique-se e cumpra-se.
fundação amazônia de amparo a Estudos e Pesquisas, em 02 de agosto 
de 2016.
EdUardo alBErTo da SilVa liMa
diretor de Planejamento, orçamento e finanças.
PORTARIA N°074/2016 – DIPLAN/FAPESPA, 02 de Agosto de 2016.

a diPlaN – dirEToria dE PlaNEJaMENTo, orÇaMENTo E fiNaNÇaS, 
considerando o Memo. nº. 015/2016 – diEPSac/faPESPa, de 12 de 
Julho de 2016, no uso de suas atribuições legais e estatutárias.
rESolVE: coNcEdEr diáriaS a SErVidor
NoME: GEoVaNa raiol PirES
MaTrÍcUla: 5815460/3
carGo: dirETor
TraJETo: BElÉM-Pa/MaraBá-Pa/TUcUrUÍ-Pa/BraGaNÇa-Pa/caSTa-
NHal-Pa/BElÉM-Pa
PErÍodo: 07 a 11/08/2016
QUaNTidadE: 4 e 1/2 (quatro e meia) diárias.
oBJETiVo: Promover o Seminário “divisão regional do Brasil e regiões 
Geográficas do Estado do Pará: Diálogo com a Sociedade Paraense”, 
e Oficina e Desenvolvimento de estratégias para elaboração do Plano 
Estratégico Bragança 2030.
registre–se, Publique-se e cumpra-se.
fundação amazônia de amparo a Estudos e Pesquisas, em 02 de agosto 
de 2016.
EdUardo alBErTo da SilVa liMa
diretor de Planejamento, orçamento e finanças.

Protocolo: 414261

.

.

EMPRESA DE TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 
DO ESTADO DO PARÁ

.

APOSTILAMENTO
.

APOSTILA Nº. 058/2019 - OBIJETO:Inserir Classificação Orçamen-
tária para o Exercício 2019 - daTa da aSSiNaTUra: 12/03/2019 - 
coNTraTo:Nº 007/2018 – JoSÉ M. BarroSo dE alMEida JUNior 
EirEli – EPP – daNTEc - Valor Para o EXErcÍcio dE 2019 -r$ 
120.527,57 - doTaÇÃo orÇaMENTária -originário dos recursos or-
çamentários relativos ao objeto: 23.126.1435.8343 – 449040 - 0261 – 
recursos Próprios - ordenador de despesa – MarcoS aNToNio BraN-
dÃo da coSTa.

Protocolo: 414279

.

.

DIÁRIA
.

PORTARIA Nº 153, DE 13 DE MARÇO DE 2019
diária ao(à) colaborador(a) iVaNildo foNSEca aNdradE, motorista, 
matrícula 72056,14/03/2019 a 14/03/2019, à Belém-Pa/Salinas-Pa/
São João de Pirabas-Pa/Primavera-Pa/Belém-Pa, paradeslocar colabo-
radores para a vistoria e fiscalização dos serviços de infraestrutura 
executados pelaterceirizada no município de Salinas, São João de Pira-
bas e Primavera. ordenador:MarcoS aNToNio BraNdÃo da coSTa 
-Presidente da Empresa de Tecnologia da informação e comunicação 
do Estado do Pará.

Protocolo: 414343
PORTARIA Nº 152, DE 13 DE MARÇO DE 2019

diária ao(à) colaborador(a) Marcio NoNaTo cHaME, Técnico em Te-
lecomunicações,matrícula 73344, 14/03/2019 a 14/03/2019, à Belém-
Pa/Salinas-Pa/São João de Pirabas - Pa/PrimaveraPa/Belém-Pa,para 
Vistoria e fiscalização dos serviços de infraestrutura executados pela 
terceirizada nomunicípio de Salinas, São João de Pirabas e Primavera.
ordenador:MarcoS aNToNio BraNdÃo da coSTa -Presidente da Em-
presa de Tecnologia da informação e comunicação do Estado do Pará.

Protocolo: 414059

PORTARIA Nº 151, DE 13 DE MARÇO DE 2019
diária ao(à) colaborador(a) MaYara XErfaN GoMES, Técnica em Te-
lecomunicações,matrícula 73326, 14/03/2019 a 14/03/2019, à Belém-
Pa/Salinas-Pa/São João de Pirabas-Pa/PrimaveraPa/Belém-Pa,para 
Vistoria e fiscalização dos serviços de infraestrutura executados pela 
terceirizada nomunicípio de Salinas, São João de Pirabas e Primavera. 
ordenador:MarcoS aNToNio BraNdÃo da coSTa -Presidente da Em-
presa de Tecnologia da informação e comunicação do Estado do Pará.

Protocolo: 414067
PORTARIA Nº 154, DE 13 DE MARÇO DE 2019

diária ao(à) colaborador(a) SEBaSTiao dE SoUSa MESQUiTa, aNaliS-
Ta dESUPorTE - rESPoNSáVEl NÚclEo MaraBá, matrícula 8080577 
- 1, 15/03/2019 a 15/03/2019, àMaraBá - Eldorado doS caraJáS - 
cUrioNÓPoliS - MaraBá, para ViSToria TÉcNica EMESTaÇÕES TElE-
coM. ordenador:MarcoS aNToNio BraNdÃo da coSTa -Presidente da 
Empresa de Tecnologia da informação e comunicação do Estado do Pará.

Protocolo: 414123
PORTARIA Nº 150, DE 13 DE MARÇO DE 2019

diária ao(à) colaborador(a) carloS da SilVa dE JESUS, Técnico emTele-
comunicações, matrícula 73336, 14/03/2019 a 14/03/2019, à Belém-Pa/
Salinas-Pa/São João dePirabas-Pa/Primavera-Pa/Belém-Pa, para Vistoria 
e fiscalização dos serviços de infraestrutura executadospela terceiriza-
da no município de Salinas, São João de Pirabas e Primavera. ordena-
dor:MarcoS aNToNio BraNdÃo da coSTa -Presidente da Empresa de 
Tecnologia da informação e comunicação do Estado do Pará.

Protocolo: 414082
PORTARIA Nº 155, DE 14 DE MARÇO DE 2019

diária ao(à) colaborador(a) GiZEllE ariEl MoraES loBaTo, asses-
sor iii, matrícula73356-3, 13/03/2019 a 13/03/2019, à Belém-Pa/
Santa izabel/Belém-Pa, para Manutenção EMErGENcialno link do TrT 
de Santa izabel. ordenador:MarcoS aNToNio BraNdÃo da coSTa 
-Presidente da Empresa de Tecnologia da informação e comunicação 
do Estado do Pará.

Protocolo: 414358
PORTARIA Nº 158, DE 14 DE MARÇO DE 2019

diária ao(à) colaborador(a) MarcElo rENaTo BaraTa doS SaN-
ToS, Técnico deTelecomunicações, matrícula 73334, 01/04/2019 a 
05/04/2019, à Belém-Pa/Santarém/rurópolis/Belém-Pa,para atividade 
de manutenção do backbone óptico para recuperação dos enlaces de 
dados nos trechosrurópolis-Santarém e Santarém-itaituba. ordena-
dor:MarcoS aNToNio BraNdÃo da coSTa -Presidente da Empresa 
de Tecnologia da informação e comunicação do Estado do Pará.

Protocolo: 414379
PORTARIA Nº 154, DE 13 DE MARÇO DE 2019

diária ao(à) colaborador(a) SEBaSTiao dE SoUSa MESQUiTa, aNa-
liSTa dESUPorTE - rESPoNSáVEl NÚclEo MaraBá, matrícula 
8080577 - 1, 15/03/2019 a 15/03/2019, àMaraBá - Eldorado doS 
caraJáS - cUrioNÓPoliS - MaraBá, para ViSToria TÉcNica EMES-
TaÇÕES TElEcoM. ordenador:MarcoS aNToNio BraNdÃo da coSTa 
-Presidente da Empresa de Tecnologia da informação e comunicação 
do Estado do Pará.

Protocolo: 414135
PORTARIA Nº 156, DE 14 DE MARÇO DE 2019

diária ao(à) colaborador(a) MarcEl SaNToS caBral, analista de 
Suporte, matrícula73258, 13/03/2019 a 13/03/2019, à Belém-Pa/
Santa izabel/Belém-Pa, para Manutenção EMErGENcialno link do 
TrT de Santa izabel, conforme PorTaria Nº 044. ordenador:MarcoS 
aNToNio BraNdÃo da coSTa -Presidente da Empresa de Tecnologia 
da informação e comunicação do Estado do Pará. ordenador:MarcoS 
aNToNio BraNdÃo da coSTa -Presidente da Empresa de Tecnologia 
da informação e comunicação do Estado do Pará.

Protocolo: 414364
PORTARIA Nº 151, DE 13 DE MARÇO DE 2019

diária ao(à) colaborador(a) MaYara XErfaN GoMES, Técnica em Te-
lecomunicações,matrícula 73326, 14/03/2019 a 14/03/2019, à Belém-
Pa/Salinas-Pa/São João dePirabas-Pa/PrimaveraPa/Belém-Pa,para 
Vistoria e fiscalização dos serviços de infraestrutura executados pela 
terceirizada nomunicípio de Salinas, São João de Pirabas e Primavera. 
ordenador:MarcoS aNToNio BraNdÃo da coSTa -Presidente da Em-
presa de Tecnologia da informação e comunicação do Estado do Pará.

Protocolo: 414064
PORTARIA Nº 157, DE 14 DE MARÇO DE 2019

diária ao(à) colaborador(a) criSToVÃo MorEllY KaNEYoSHi H dE 
frEiTaS JUNior, analista de Suporte, matrícula 73330, 01/04/2019 a 
05/04/2019, à Belém-Pa/Santarém/rurópolis/BelémPa,para atividade 
de manutenção do backbone óptico para recuperação dos enlaces de 
dados nos trechosrurópolis-Santarém e Santarém-itaituba. ordena-
dor:MarcoS aNToNio BraNdÃo da coSTa -Presidente da Empresa 
de Tecnologia da informação e comunicação do Estado do Pará.

Protocolo: 414356
PORTARIA Nº 154, DE 13 DE MARÇO DE 2019

diária ao(à) colaborador(a) SEBaSTiao dE SoUSa MESQUiTa, aNaliS-
Ta dESUPorTE - rESPoNSáVEl NÚclEo MaraBá, matrícula 8080577 
- 1, 15/03/2019 a 15/03/2019, àMaraBá - Eldorado doS caraJáS - 
cUrioNÓPoliS - MaraBá, para ViSToria TÉcNica EMESTaÇÕES TElE-
coM. ordenador:MarcoS aNToNio BraNdÃo da coSTa -Presidente da 
Empresa de Tecnologia da informação e comunicação do Estado do Pará.

Protocolo: 414111
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SECRETARIA DE ESTADO 
DE ESPORTE E LAZER

.

CONTRATO
.

CONTRATO Nº. 004/2019-SEEL
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2018/531345

oBJETo: o presente contrato tem como objeto a coNTraTaÇÃo dE 
SErViÇo dE coMUNicaÇÃo ViSUal E arTES GráficaS, em confor-
midade com as especificações, qualidade, e condições gerais estabele-
cidas no Termo de referência – anexo i do Edital, E aTa dE rEGiSTro 
dE PrEÇo referente ao Pregão Eletrônico SEad/dGl/SrP Nº 013/2018
aSSiNaTUra: 11/03/2019
ViGÊNcia: 11/03/2019 a 11/03/2019
doTaÇÃo orÇaMENTária:
funcional Programática: 08101.27.812.1433.8317
funcional Programática: 08101.27.812.1433.8318
fonte de recurso: 0101000000/014500000
Elemento de despesa: 339030
Pi:
ação:
Valor: r$ 299.136,95
coNTraTada H dE f PirES SErViÇoS
ordENador dE dESPESa: arlindo Penha da Silva, brasileiro, com rG 
nº 04.879.444-0 e cPf sob nº 509.695.017-49.

Protocolo: 414373
CONTRATO Nº. 002/2019-SEEL

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2019/30703
oBJETo: o presente instrumento tem por objeto “contratação de em-
presa especializada no fornecimento de águal mineral natural em con-
formidade com as especificações, qualidade condições gerais estabe-
lecidas no Termo de referência – anexo i do Edital, fornecimento pela 
CONTRATADA à CONTRATANTE, nos quantitativos e especificações”.
aSSiNaTUra: 25/02/2019
ViGÊNcia: 25/02/2019 a 25/08/2019
doTaÇÃo orÇaMENTária:
funcional Programática: 08101.27.122.1297.8338
fonte de recursos: 0101000000
Elemento de despesa: 339030
Pi: 4200008338
ação: 18433
Valor: r$ 8.176,00 (oito mil cento e setenta e seis reais).
coNTraTada: E da S MiraNda coMErcio & SErViÇoS coMBiNadoS
ordENador dE dESPESa: arlindo Penha da Silva, brasileiro, com rG 
nº 04.879.444-0 e cPf sob nº 509.695.017-49.

Protocolo: 414347

.

.

TERMO ADITIVO A CONTRATO
.

5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 010/2014-SEEL
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2013/603733

oBJETo: o contrato n° 010/2017-SEEl tem por objeto a contratação 
de empresa especializada na prestação de serviços de cópias e repro-
dução de documentos, de acrodo com as quantidades, especificações e 
obrigações descritas no Edital e demais anexos do PE nº 02/2014 SEEl
aSSiNaTUra: 17/02/2019
ViGÊNcia: 17/02/2019 a 17/02/2020
doTaÇÃo orÇaMENTária:
funcional Programática: 08101.27.122.1297.8338c
fonte de recursos: 0101000000
fonte de despesa: 339039
Pi: 4200008338c
ação: 184339
Valor: r$ 33.050,00 (trinta e três mil e cinquenta reais)
coNTraTada: EMPrESa corESMa coMÉrcio E rEPrESENTaÇÕES lTda – 
ME
ordENador dE dESPESa: arlindo Penha da Silva, brasileiro, com rG 
nº 04.879.444-0 e cPf sob nº 509.695.017-49.

Protocolo: 414354

.

.

DEFENSORIA PÚBLICA
.

.

.

LICENÇA PRÊMIO
.

PORTARIA Nº 351/19 – DPG EM, 08/03/2019.
conceder 20 dias residuais de licença Prêmio ao Servidor Público 
aNToNio aUGUSTo SoarES dE oliVEira, matrícula nº 57201147/1, 
referente ao período aquisitivo 2014/2017, anteriormente interrompida 

pela PorTaria Nº 070/19-dPG de 24/01/2019, publicada no doE 
nº 33.790 de 28/01/2019, para gozo no período de 15/04/2019 a 
04/05/2019.
dê-se ciência, cumpra-se e publique-se.
JENiffEr dE BarroS rodriGUES
defensora Pública Geral 

Protocolo: 414093
PORTARIA Nº 346/19 – DPG EM, 01/03/2019.

conceder 30 dias de licença Prêmio a Servidora Pública Maria dE Na-
ZarE SalES dE frEiTaS, matrícula nº 3241360/ 2, referente ao triênio 
2008/2011, período 01/07/2019 a 30/07/2019.
dê-se ciência, cumpra-se e publique-se.
JENiffEr dE BarroS rodriGUES
defensora Pública Geral 

Protocolo: 414089
PORTARIA Nº 032/19 – DPG EM, 17/01/2019.

conceder 30 dias de licença Prêmio ao defensor Público dEMETriUS 
rEBESSi, matrícula 5895984/1, referente ao triênio 2014/2017, perío-
do 06/05/2019 a 04/06/2019.
dê-se ciência, cumpra-se e publique-se.
JENiffEr dE BarroS rodriGUES
defensora Pública Geral 

Protocolo: 414096
PORTARIA Nº 350/19 – DPG EM, 07/03/2019.

conceder 30 dias de licença Prêmio ao defensor Público rilKEr Mi-
KElSoN dE oliVEira ViaNa, matrícula 5895993/ 1, referente ao triê-
nio 2011/2014, período 01/10/2019 a 30/10/2019.
dê-se ciência, cumpra-se e publique-se.
JENiffEr dE BarroS rodriGUES
defensora Pública Geral 

Protocolo: 414101

.

.

DESIGNAR SERVIDOR
.

LICENÇA PRÊMIO – DESIGNAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO.
PORTARIA Nº 341/2019-DP-GAB BELÉM-PA, 01/03/2019.

a defensora Pública Geral do Estado, no uso de suas atribuições que 
lhe confere o art. nº. 8º inciso Viii, da lei complementar nº. 054 de 
07 de fevereiro de 2006
considerando o afastamento de licença Prêmio do coordenador do Nú-
cleo regional do Baixo amazonas, solicitado e autorizado no Processo 
nº 2018/517022, de 11/12/2018.
considerando a solicitação de transferência de licença Prêmio do coor-
denador do Núcleo regional do Baixo amazonas, solicitado e autorizado 
no Processo nº 2019/24548.
considerando ainda o processo nº 2018/553223 de 11.12.2018, no 
qual indica a substituição para o período de gozo de licença Prêmio 
do titular.
rESolVE:
dESiGNar a defensora Pública GiaNE dE aNdradE BUBola liMa, 
matrícula nº 55588717/ 1, para responder pela coordenação do Núcleo 
regional do Baixo amazonas desta defensoria Pública do Estado do 
Pará, durante o afastamento de licença Prêmio do titular, faBiaNo dE 
liMa NarciSo, matrícula: nº 57231640/ 1, sendo o gozo no período de 
04.02.2019 a 04.04.2019, assegurados os efeitos financeiros.
dê-se ciência, cumpra-se e publique-se.
JENiffEr dE BarroS rodriGUES 
defensora Pública Geral 

Protocolo: 414128

.

.

CONTRATO
.

CONTRATO Nº: 004/2019.
PROCESSO N.º 2019/4.775 DP/PA.

MODALIDADE DE LICITAÇÃO
 INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 001/2019/DP-PA.

ParTES: dEfENSoria PÚBlica do Pará (cNPJ/Mf Nº 34.639.526/0001-
38) e a UNiVErSidadE fEdEral do Pará - UfPa, inscrita no cNPJ/
Mf sob o nº. 34.621.748/0001-23, tendo com a iNTErVENiÊNcia da 
fUNdaÇÃo dE aMParo E dESENVolViMENTo da PESQUiSa - fadESP.
oBJETo: o presente contrato tem por objeto a prestação de serviços 
para a execução do “cUrSo dE ESPEcialiZaÇÃo EM dirEiToS fUN-
daMENTaiS”, para atender a defensoria Pública do Estado do Pará.
daTa aSSiNaTUra: 11/03/2019.
Valor GloBal: r$ 279.530,15 (duzentos e setenta e nove mil, qui-
nhentos e trinta reais e quinze centavos).
doTaÇÃo orÇaMENTária:
Programa/Projeto/atividade: 03.128.1445.8446
Natureza da despesa: 339039
fonte: 0315
Plano interno (Pi): 2210008446c
GP Pará: 253866
ViGÊNcia: o presente instrumento terá vigência de 13 (treze) meses, 
a contar da data de sua assinatura. 
foro: Justiça Estadual do Pará – comarca de Belém
rESPoNSáVEl da coNTraTada: Prof. dr. EMMaNUEl ZaGUrY ToU-
riNHo.



76  diário oficial Nº 33825 Sexta-feira, 15 de MARÇO de 2019

cPf/Mf: 153.515.992-87.
rESPoNSáVEl da iNTErVENiENTE: Prof. dr. roBErTo fErraZ Bar 
rETo.
cPf: 132.202.092-20.
ENdErEÇo da coNTraTada: cidade Universitária Prof. José Silveira 
Netto, à rua augusto corrêa, n° 01, Bairro do Guamá, Belém/Pará, 
cEP: 66075-110.
ENdErEÇo da iNTErVENiENTE: cidade Universitária “Prof. José da Sil-
veira Netto”, na rua augusto correa, n° 01, Bairro do Guamá, Belém/
Pará, cEP: 66075-110.
ordENadora: JENiffEr dE BarroS rodriGUES – defensora Pública 
Geral.
cPf/Mf Nº: 517.526.382-04.

Protocolo: 414193
CONTRATO Nº: 005/2019.

PROCESSO N.º 2019/ 15.639 DP/PA.
MODALIDADE: ADESÃO A ATA SRP 067/2018-PROCURADO-

RIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS – MP/TO 
ParTES: dEfENSoria PÚBlica do Pará (cNPJ/Mf Nº 34.639.526/0001-
38) e METdaTa TEcNoloGia da iNforMaÇÃo EirEli (cNPJ/Mf sob o 
nº 28.584.157/0002-01)
oBJETo: o presente contrato tem por objeto a aQUiSiÇÃo dE EQUi-
PaMENToS dE iNforMáTica, para atender as demandas da defensoria 
Pública do Estado do Pará.
daTa aSSiNaTUra: 11/03/2019.
Valor GloBal: r$ 38.416,50 (trinta e oito mil, quatrocentos e dezes-
seis reais e cinquenta centavos).
doTaÇÃo orÇaMENTária:
Programa/Projeto/atividade: 03.122.1445.8441
Natureza da despesa: 449052
fonte: 0101
Plano interno (Pi): 2120008441E
ViGÊNcia: o presente instrumento terá vigência de 12 (doze) meses a 
partir da data da sua assinatura. 
foro: Justiça Estadual do Pará – comarca de Belém
rESPoNSáVEl da coNTraTada: carloS EdUardo SaNToS PErEira.
cPf/Mf: 888.473.815-68.
ENdErEÇo da coNTraTada: SrTVS n° 701, Bloco o, nº 110, Sala 
606, Brasília/df, cEP: 70.340-000.
ordENadora: JENiffEr dE BarroS rodriGUES – defensora Pública 
Geral.
cPf/Mf Nº: 517.526.382-04.

Protocolo: 414264
CONTRATO Nº: 006/2019.

PROCESSO N.º 2019/26.326 DP/PA.
MODALIDADE: ATA SRP Nº. 86/2018 – TRE/PB 

ParTES: dEfENSoria PÚBlica do Pará (cNPJ/Mf Nº 34.639.526/0001-
38) e rEciViX iNforMáTica lTda (cNPJ/Mf sob o nº 02.660.441/0001-
45)
oBJETo: o presente contrato tem por objeto o fornecimento dos equi-
pamentos de informática, para atender as demandas da defensoria 
Pública do Estado do Pará.
daTa aSSiNaTUra: 12/03/2019.
Valor GloBal: r$ 8.268,00 (oito mil, duzentos e sessenta e oito re-
ais).
doTaÇÃo orÇaMENTária:
Programa/Projeto/atividade: 03.122.1445.8441
Natureza da despesa: 449052
fonte: 0101
Plano interno (Pi): 2120008441E
ViGÊNcia: o presente instrumento terá vigência de 12 (doze) meses, 
a partir da sua assinatura. 
foro: Justiça Estadual do Pará – comarca de Belém
rESPoNSáVEl da coNTraTada: GETÚlio dE SoUZa caValcaNTi.
cPf/Mf: 004.090.144-00.
ENdErEÇo da coNTraTada: rua francisco ambrósio de Barros leite, 
n° 220, Sala 02, Bairro Novo, olinda/PE, cEP: 53.030-230.
ordENadora: JENiffEr dE BarroS rodriGUES – defensora Pública 
Geral.
cPf/Mf Nº: 517.526.382-04.

Protocolo: 414273

OUTRAS MATÉRIAS
.

TERMO DE ADESÃO A ATA SRP 067/2018 PROCURADORIA GE-
RAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS – MP/TO

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 21/2018 PROCURADORIA GERAL 
DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS – MP/TO

PROCESSO N.º 2019/15.639 – DP/PA.
a dEfENSoria PÚBlica do ESTado do Pará, inscrita no cNPJ/Mf sob 
o nº. 34.639.526/0001-38, estabelecida nesta cidade de Belém, Estado 
do Pará, na rua Padre Prudêncio nº. 154, campina, cEP. 66.019-080, 
representada pela dra. JENiffEr dE BarroS rodriGUES, defensora 
Pública-Geral, brasileira, divorciada, portadora da cédula de identidade 
nº 3.292.836 SSP/Pa, inscrita no cadastro de Pessoas físicas do Minis-
tério da fazenda sob o nº 517.526.382-04, residente e domiciliada em 
Belém/Pa, usando de suas atribuições que lhe são conferidas pela lei 
Estadual complementar nº 091/2014, de 13/01/2014;
coNSidEraNdo o andamento do ProcESSo N.º 2019/15.639 – dP/

Pa, que obteve autorização para adesão pelo órgão gestor, como caro-
na, na ata de registro de Preços 007/2018 SEGUP/Pa, oriunda do Pre-
gão Eletrônico nº 021/2018 da ProcUradoria GEral dE JUSTiÇa do 
ESTado do TocaNTiNS – MP/To, objetivando a contratação de em-
presa aQUiSiÇÕES dE EQUiPaMENToS dE iNforMáTica (Scaners), 
para atender as demandas da defensoria Pública do Estado do Pará;
coNSidEraNdo a necessidade de dar maior celeridade ao processo, 
bem como, obter vantagem econômica ao erário em obediência a lei 
federal nº 8.666/93.
rESolVE:
aderir a ata de registro de Preços 067/2018, oriunda do Pregão Eletrô-
nico nº 021/2018 da ProcUradoria GEral dE JUSTiÇa do ESTado 
do TocaNTiNS – MP/To, na qualidade de carona, em virtude de estar 
demonstrada por meio de cotação de preços a vantagem econômica 
para esta adesão.
coNTraTada: METdaTa TEcNoloGia da iNforMaÇÃo EirEli, inscri-
to (a) no cNPJ/Mf sob o nº 28.584.157/0002-01, sediada na SrTVS n° 
701, Bloco o, nº 110, Sala 606, Brasília/df, cEP: 70.340-000, neste 
ato representada pelo Senhor carloS EdUardo SaNToS PErEira, 
portador do rG nº 635569604 SSP/Ba, inscrito no cPf/Mf sob o nº. 
888.473.815-68, residente e domiciliado em Salvador/Ba.
Valor GloBal: r$ 38.416,50 (trinta e oito mil quatrocentos e dezes-
seis e cinquenta centavos).
doTaÇÃo orÇaMENTária:
Programa/Projeto/atividade: 03.122.1445.8441
Natureza da despesa: 449052
fonte: 0101
Plano interno (Pi): 2120008441E
daTa da aSSiNaTUra: 11 de março de 2019.
JENiffEr dE BarroS rodriGUES
defensora Pública Geral

Protocolo: 414251

TERMO DE ADESÃO A ATA SRP 086/2018 TRIBUNAL REGIONAL 
ELEITORAL DO ESTADO DA PARAÍBA – TRE/PB

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 29/2018 TRIBUNAL REGIONAL 
ELEITORAL DO ESTADO DA PARAÍBA – TRE/PB

PROCESSO N.º 2019/26.326 – DP/PA.
a dEfENSoria PÚBlica do ESTado do Pará, inscrita no cNPJ/Mf sob 
o nº. 34.639.526/0001-38, estabelecida nesta cidade de Belém, Estado 
do Pará, na rua Padre Prudêncio nº. 154, campina, cEP. 66.019-080, 
representada pela dra. JENiffEr dE BarroS rodriGUES, defensora 
Pública-Geral, brasileira, divorciada, portadora da cédula de identidade 
nº 3.292.836 SSP/Pa, inscrita no cadastro de Pessoas físicas do Minis-
tério da fazenda sob o nº 517.526.382-04, residente e domiciliada em 
Belém/Pa, usando de suas atribuições que lhe são conferidas pela lei 
Estadual complementar nº 091/2014, de 13/01/2014;
coNSidEraNdo o andamento do ProcESSo N.º 2019/26.326 – dP/
Pa, que obteve autorização para adesão pelo órgão gestor, como caro-
na, na ata de registro de Preços 086/2018 TEr/PB, oriunda do Pregão 
Eletrônico nº 029/2018 do TriBUNal rEGioNal ElEiToral do ESTa-
do da ParaÍBa – TrE/PB, objetivando a aQUiSiÇÕES dE EQUiPaMEN-
ToS dE iNforMáTica (impressora Térmica não fiscal), para atender 
as demandas da defensoria Pública do Estado do Pará;
coNSidEraNdo a necessidade de dar maior celeridade ao processo, 
bem como, obter vantagem econômica ao erário em obediência a lei 
federal nº 8.666/93.
rESolVE:
aderir a ata de registro de Preços nº 086/2018, oriunda do Pregão Ele-
trônico nº 029/2018 do TriBUNal rEGioNal ElEiToral do ESTado 
da ParaÍBa – TrE/PB, na qualidade de carona, em virtude de estar 
demonstrada por meio de cotação de preços a vantagem econômica 
para esta adesão.
coNTraTada: rEciViX iNforMáTica lTda, inscrito (a) no cNPJ/Mf 
sob o nº 02.660.441/0001-45, sediada na rua francisco ambrósio de 
Barros leite n° 220, Sala 02, Bairro Novo, olinda/PE, cEP: 53.030-230, 
telefone: (81) 3011-5148/(81) 99975-5735, e-mail: recivix@bol.com.
br, doravante designada coNTraTada, neste ato representada pelo(a) 
Sr. GETÚlio dE SoUZa caValcaNTi, brasileiro, casado, administra-
dor, portador do rG nº 636.267 SSP/PE, inscrito no cPf/Mf sob o nº. 
004.090.144-00, residente e domiciliado em olinda/PE. 
Valor GloBal: r$ 8.268,00 (oito mil, duzentos e sessenta e oito re-
ais).
doTaÇÃo orÇaMENTária:
Programa/Projeto/atividade: 30101.03.122.1445.8441
Natureza da despesa: 449052
fonte: 0101
Plano interno (Pi): 2120008441E
daTa da aSSiNaTUra: 12 de março de 2019.
JENiffEr dE BarroS rodriGUES
defensora Pública Geral

Protocolo: 414266
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JUDICIÁRIO
.

.

.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
DO ESTADO DO PARÁ

.

SUPRIMENTO DE FUNDO
.

PORTARIA PROCESSO COMARCA/DEPARTAMENTO SUPRIDO FINALIDADE

ELEMENTO DE DESPESA

TOTAL

PERIODO DE 
APLICAÇÃO

PRESTAR 
CONTAS 

ATÉ
Combustivel Consumo

Transp./ 
Locom.

Pessoa
Fisica

Pessoa
Juridica

DATA 
INICIAL

DATA 
FINAL339030 339030 339033 339036 339039

389 PaPro201901122 cacHoEira do arari aNdrE fEliPE dE 
SoUZa BarrETo diliGÊNciaS 365,00 0,00 0,00 0,00 0,00 365,00 07/03/19 05/04/19 20/04/19

390 PaPro201901123 cacHoEira do arari aNdrE fEliPE dE 
SoUZa BarrETo diliGÊNciaS 0,00 0,00 800,00 0,00 0,00 800,00 08/03/19 06/04/19 21/04/19

391 PaPro201901124 ViGia roNaldo da 
SilVa araUJo SESSÃo dE JÚri 40,00 45,00 0,00 775,00 0,00 860,00 07/03/19 05/04/19 20/04/19

392 PaPro201901125 SaNTarÉM 3ª Vara
JoSE rafaEl 

araUJo 
MoNToril

SESSÃo dE JÚri 0,00 1.150,00 0,00 0,00 0,00 1.150,00 07/03/19 05/04/19 20/04/19

393 PaPro201901127 aUrora do Pará
alEXaNdrE 
oliVEira 
SaNToS

SESSÃo dE JÚri 0,00 13,00 0,00 527,00 0,00 540,00 07/03/19 05/04/19 20/04/19

394 PaPro201901133 GUrUPá
aNToNio 

laUrEaNo diNiZ 
NETo

diliGÊNciaS 2.000,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 3.500,00 07/03/19 05/04/19 20/04/19

395 PaPro201901137 SEcrETaria dE ENGENHaria 
E arQUiTETUra

JoSE lUiZ 
SarMENTo dE 

araUJo
TraNSPorTE/locoMoÇÃo 0,00 0,00 250,00 0,00 0,00 250,00 08/03/19 06/04/19 21/04/19

396 PaPro201901152 XiNGUara floriaNo diaS 
dE liMa SESSÃo dE JÚri 40,00 52,00 0,00 638,00 0,00 730,00 11/03/19 09/04/19 24/04/19

397 PaPro201901153 MoNTE doUrado Vara 
diSTriTal

aNdrE SoUZa 
rodriGUES SESSÃo dE JÚri 35,00 43,00 0,00 0,00 697,00 775,00 11/03/19 09/04/19 24/04/19

398 PaPro201901154 SaliNÓPoliS roNaldo da 
SilVa caSTro SESSÃo dE JÚri 0,00 40,00 0,00 100,00 1.050,00 1.190,00 11/03/19 09/04/19 24/04/19

399 PaPro201901155 BUJarU
raiMUNdo 

SErGio cHaVES 
SaMPaio

SESSÃo dE JÚri 50,00 54,00 0,00 1.141,00 0,00 1.245,00 11/03/19 09/04/19 24/04/19

400 PaPro201901156 alTaMira
GaldiNo 

rodriGUES 
NETo

SESSÃo dE JÚri 50,00 0,00 0,00 0,00 540,00 590,00 11/03/19 09/04/19 24/04/19

401 PaPro201901164 iGaraPÉ-Miri GilBErTo SoUSa 
corrEa diliGÊNciaS 0,00 0,00 900,00 0,00 0,00 900,00 11/03/19 09/04/19 24/04/19

402 PaPro201901166 iTaiTUBa Maria Elci dE 
MaToS SilVa diliGÊNciaS 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00 11/03/19 09/04/19 24/04/19

403 PaPro201901168 SEcrETaria dE ENGENHaria 
E arQUiTETUra

MarcElo 
PaSSoS 

calaNdriNi 
fErNaNdES

TraNSPorTE/locoMoÇÃo 0,00 0,00 185,00 0,00 0,00 185,00 11/03/19 09/04/19 24/04/19

404 PaPro201901169 SEcrETaria dE ENGENHaria 
E arQUiTETUra

JoSE lUiZ 
SarMENTo dE 

araUJo
TraNSPorTE/locoMoÇÃo 0,00 0,00 240,00 0,00 0,00 240,00 11/03/19 09/04/19 24/04/19

405 PaPro201901170 caSTaNHal 2ª Vara WaldENir SilVa 
corrEa SESSÃo dE JÚri 0,00 745,00 0,00 0,00 0,00 745,00 11/03/19 09/04/19 24/04/19

406 PaPro201901174 SEcrETaria dE ENGENHaria 
E arQUiTETUra

MariaNa TriPac 
MilEo caMara TraNSPorTE/locoMoÇÃo 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00 13/03/19 11/04/19 26/04/19

ToTal 2.580,00 2.142,00 2.575,00 4.681,00 2.287,00 14.265,00

Protocolo: 414116
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OUTRAS MATÉRIAS
.

EXTRATO DO 6º TERMO DE ADESÃO AO CONVÊNIO Nº. 025/2018-
TJPA // o MUNiciPio dE alENQUEr, através da Prefeitura Municipal, 
inscrita no cNPJ sob o nº. 04.838.793/0001-73, com sede na Praça Eloy 
Simões, nº 751, Bairro: centro, alenquer/Pa, cEP: 68.200-00, represen-
tado por seu Prefeito o Senhor JUraci ESTEVaM dE SoUSa, portador 
da carteira de identidade nº 6729355 Pc/Pa e cPf nº 194.940.682-20, 
residente e domiciliado na cidade de alenquer/Pa no uso de suas atribui-
ções legais regimentais, rESolVE, por meio do presente instrumento, 
aderir ao acordo de cooperação Técnica nº 025/2018, celebrado entre o 
TriBUNal dE JUSTiÇa do ESTado do Pará; a ProcUradoria GEral 
do ESTado do Pará, a SEcrETaria dE faZENda do ESTado do Pará, 
a SEcrETaria MUNiciPal dE fiNaNÇaS, a SEcrETaria MUNiciPal dE 
aSSUNToS JUrÍdicoS, a adVocacia GEral da UNiÃo, a ProcUrado-
ria da faZENda NacioNal no ESTado do Pará, a ProcUradoria fE-
dEral No ESTado do Pará e o iNSTiTUTo dE ESTUdoS dE ProTESTo 
dE TÍTUloS do BraSil – SEÇÃo Pará, visando a cooperação e o mútuo 
interesse dos partícipes em rEcUPErar oS SEUS rESPEcTiVoS crÉdi-
ToS PÚBlicoS por meio da remessa para ProTESTo, exclusivamente nos 
cartórios de Protesto de Títulos no Estado do Pará, das cErTidÕES dE 
dÍVida aTiVa emitidas pela União, pelo Estado do Pará e seus Municípios, 
das dEciSÕES doS TriBUNaiS dE coNTaS da União, do Estado do Pará e 
dos seus Municípios, nos termos do artigo 71, § 3º, e sua combinação com 
o artigo 75, todos da constituição da república federativa do Brasil, e das 
dEciSÕES JUdiciaiS, nos termos do artigo 517 do código de Processo 
civil, independentemente de valor, cuja competência para propositura das 
respectivas ações judiciais de cobrança ou de execução estejam afetas às 
Procuradorias da União, da fazenda Nacional e federal no Estado do Pará, 
Procuradorias do Estado do Pará e dos seus Municípios, e seus órgãos de 
execução, na forma e nas condições estabelecidas em suas cláusulas.// 
data da assinatura: 07/03/2019 // responsável pela assinatura: desem-
bargador leonardo de Noronha Tavares – Presidente do TJ/Pa.

Protocolo: 411885

.

.

LEGISLATIVO
.

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
DO ESTADO DO PARÁ

.

TERMO DE ANULAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2019
diSPÕE SoBrE a aNUlaÇÃo do PrEGÃo ElETrÔNico Nº 001/2019, dE-
corrENTE do ProcESSo adMiNiSTraTiVo Nº 005566/2018, cUJo oB-
JETo, EM SÍNTESE, É a coNTraTaÇÃo dE EMPrESa ESPEcialiZada Na 
PrESTaÇÃo dE SErViÇoS dE forNEciMENTo dE ValE-coMBUSTÍVEl.
coNSidEraNdo que a lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e alterações 
posteriores (lEi daS liciTaÇÕES E coNTraToS adMiNiSTraTiVoS), es-
tabelece a exigência de autorização para o início de procedimento licitató-
rio, nos termos do art. 38, caput, in verbis:
“art. 38. o procedimento da licitação será iniciado com a abertura de 
processo administrativo, devidamente autuado, protocolado e numerado, 
contendo a autorização respectiva, a indicação sucinta de seu objeto e do 
recurso próprio para a despesa, e ao qual serão juntados oportunamen-
te:” (grifo nosso);
coNSidEraNdo que compete à Mesa diretora, por meio do ordenador de 
despesas, autorizar e homologar as licitações, consoante dispõem os dis-
positivos abaixo transcritos da resolução nº 02/94 (rEGiMENTo iNTErNo 
da aSSEMBlEia lEGiSlaTiVa do ESTado do Pará):
“art. 19. À Mesa diretora compete, além das atribuições consignadas nes-
te regimento:
ii – na parte administrativa:
f) autorizar licitações e homologá-las.” (Grifo nosso).
“art. 23. São atribuições do Presidente, além das que estão expressas 
neste regimento ou decorram da natureza de suas funções e prerroga-
tivas:
1º. compete, ainda, ao Presidente da assembleia legislativa:
XVII – ordenar e fiscalizar a execução de despesas (...).” (Grifo nosso);
coNSidEraNdo que nos autos do Processo administrativo nº 
005566/2018, que originou o Pregão Eletrônico nº 001/2019, não há au-
torização da autoridade competente para a realização do certame, conso-
ante determina o art. 38, caput, da lei nº 8.666/93 (lEi dE liciTaÇÕES 
E coNTraToS adMiNiSTraTiVoS), bem como a alínea “f”, do inciso ii, 
do art. 19, c/c o inciso XVii, do § 1º, do art. 23, da resolução nº 02/94 
(rEGiMENTo iNTErNo da aSSEMBlEia lEGiSlaTiVa do ESTado do 
Pará);
coNSidEraNdo que no PrEGÃo ElETrÔNico a elaboração do TErMo 
dE rEfErÊNcia, além de obrigatória, também é obrigatória a sua apro-
vação, consoante estabelece o inciso ii, do art. 9º, do decreto federal nº 
5.450/2005, ipsis litteris:
“art. 9º. Na fase preparatória do pregão, na forma eletrônica, será obser-
vado o seguinte:
ii – aprovação do termo de referência pela autoridade competente”; (Gri-
fo nosso);
coNSidEraNdo que na modalidade pregão eletrônico, a faSE PrEPara-
TÓria deve seguir o seguinte rito obrigatório:

1- requisitar comprar / serviço;
2- Termo de referência, devidamente aprovado pela autoridade compe-
tente;
3- Pesquisa de Mercado:
4- autorização para licitar;
5- Minuta do Edital;
6- Parecer Jurídico;
7- Publicação.
coNSidEraNdo que o Termo de referência foi produzido contendo vícios 
gravosos e insanáveis, irregularidades que “ferem de morte” a fase pre-
paratória do Pregão Eletrônico nº 001/2019, haja vista que apresenta as 
seguintes omissões e falhas graves:
a) não contém data;
b) não possui assinatura;
c) não consta a aprovação do Presidente desta assembleia legislativa;
d) não contempla elementos essenciais à sua elaboração, a exemplo das 
omissões referentes aos critérios de aceitação da proposta e às exigências 
de habilitação, bem como aos procedimentos de fiscalização e gerencia-
mento do contrato, prazo de execução e sanções.
coNSidEraNdo a recomendação da comissão Permanente de licitação 
no sentido da anulação do Pregão Eletrônico nº 001/2019, acostada às 
folhas 129 a 135 do Processo administrativo nº 005566/2018, cujos fun-
damentos jurídicos foram objeto de exame e aprovação pela Procuradoria 
Geral, que exarou Parecer Jurídico nesse sentido;
o PrESidENTE da aSSEMBlEia lEGiSlaTiVa do ESTado do Pará, No 
USo dE SUaS aTriBUiÇÕES lEGaiS E rEGiMENTaiS, ESPEcialMENTE a 
PrEViSTa No iNciSo XVii, do § 1º, do arT. 23, c/c o diSPoSTo Na 
alÍNEa “f”, do iNciSo ii, do arT. 19, da rESolUÇÃo Nº 02/94 (rEGi-
MENTo iNTErNo da aSSEMBlEia lEGiSlaTiVa do ESTado do Pará);
r E S o l V E:
aNUlar o PrEGÃo ElETrÔNico Nº 001/2019, objeto do Processo admi-
nistrativo nº 005566/2018, com fulcro nos fundamentos de fato e de di-
reito constantes da justificativa deste instrumento, bem como com supor-
te no princípio da autotutela administrativa e com observância aos termos 
do parecer exarado pela Procuradoria Geral desta assembleia legislativa, 
tendo em vista que a fase preparatória do certame, desde a abertura, 
contém vícios insanáveis, tais como a divulgação do aviso da licitação 
sem a prévia autorização da autoridade competente para licitar, ou seja, 
sem a finalização da fase preparatória da retrocitada modalidade licitató-
ria, além das irregularidades de que se constituiu o Termo de referência 
respectivo, dentre as quais a de não ter sido aprovado pelo Presidente 
desta casa, exigência prevista no inciso ii, do art. 9º, do decreto federal 
nº 5.450/2005.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
Belém (Pa), 08 de março de 2019.
deputado daNiEl BarBoSa SaNToS
Presidente da assembleia legislativa do Estado do Pará

Protocolo: 414268
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TRIBUNAIS DE CONTAS
.

TRIBUNAL DE CONTAS DOS 
MUNICÍPIOS DO ESTADO DO PARÁ

.

CONTRATO
.

CONTRATO Nº.: 003/2019 -TCM
CLASSIFICAÇÃO DO OBJETO: CONTRATO

ParTES: TriBUNal dE coNTaS doS MUNicÍPioS do ESTado do Pará 
– TcM e a Empresa r c V r dE oliVEira lTda - EPP
oBJETo: contratação do fornecimento de água mineral natural, sem gás, 
acondicionada em garrafões de 20 (vinte) litros e em copos descartáveis 
de 200ml, mediante entrega parcelada e semanal, de acordo com o Edital 
e seus anexos e normas da agência de Vigilância Sanitária (aNViSa) e do 
departamento Nacional de Produção Mineral (dNPM).
Valor GloBal: r$ 27.288,00 (vinte e sete mil, duzentos e oitenta e oito 
reais).
daTa da aSSiNaTUra: 13 de março de 2019.
ViGÊNcia : 13/03/2019 a 12/03/2020.
doTaÇÃo orÇaMENTária : 03101.01.122.1454.8559. fonte: 0101. Ele-
mento de despesa: 339030
liciTaÇÃo : Pregão Presencial nº 2019/02/TcM - Pa201810251
ordENador rESPoNSáVEl: conselheiro fraNciSco SÉrGio BElicH 
dE SoUZa lEÃo
foro: da cidade de Belém, Estado do Pará.
cNPJ da coNTraTada: 15.300.567/0001-50,
ENdErEÇo da coNTraTada : cJ cidade Nova Vi, TV WE-64 nº 442, na 
cidade Nova, ananindeua/Pa 

Protocolo: 414412
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TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
.

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 
PREGÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 2019/02/TCM

o Presidente do TriBUNal dE coNTaS doS MUNicÍPioS do ESTado do 
Pará, no uso de suas atribuições legais, regimentais e com fundamento 
no inciso XXii, do art.4º, da lei 10.520/2002, e conforme o que consta no 
Processo administrativo Pa201810251
rESolVE:
HoMoloGar o resultado do procedimento licitatório realizado na moda-
lidade Pregão Presencial nº 2019/02/TcM, do tipo “menor preço”, desti-
nado a contratação do fornecimento anual de 3.600 garrafões de água 
mineral natural, sem gás, acondicionada em garrafões de 20 (vinte) litros 
e 180 caixas com 48 copos descartáveis de água mineral com 200ml, para 
atendimento das necessidades do Tribunal do contas dos Municípios do 
Estado do Pará, de acordo com as condições e especificações contidas no 
Edital e seus anexos.
Valor Global: r$ 27.288,00 (vinte e sete mil, duzentos e oitenta e oito 
reais).
Empresa: r c V r dE oliVEira lTda - EPP
cNPJ nº 15.300.567/0001-50.
Proceda – se a contratação da empresa para cumprimento do referido 
objeto.
Belém/Pa, 13 de março de 2019.
fraNciSco SÉrGio BElicH SoUZa lEÃo,
conselheiro Presidente do TcM/Pa

Protocolo: 414393

TRIBUNAL DE CONTAS 
DO ESTADO DO PARÁ

.

DESIGNAR SERVIDOR
.

PORTARIA Nº 34.547, DE 14 DE MARÇO DE 2019.
o Presidente do Tribunal de contas do Estado do Pará, no uso de suas 
atribuições,
coNSidEraNdo o disposto no art. 15, §3º, c/c art. 17, i do ato nº 63 
- regimento interno do Tribunal de contas do Estado do Pará, de 17 de 
dezembro de 2012,
coNSidEraNdo o teor do Processo nº 2014/51735-0, de 19-09-2014,
coNSidEraNdo os termos dos Pareceres nº 579/2018 e nº 749/2018, da 
Procuradoria desta corte de contas,
coNSidEraNdo o disposto no artigo 204, da lei n° 5.810/94,
r E S o l V E:
dESiGNar o Excelentíssimo Senhor conselheiro Substituto JUliVal Sil-
Va rocHa, matrícula nº 0101026; e os servidores MaX NEY dE PariJÓS, 
analista auxiliar de controle Externo, matrícula nº 0100456; e laiZE 
BarBoSa MoUra fErrEira, auditor de controle Externo – direito, ma-
trícula nº 0101044, para, sob a presidência do primeiro, comporem a co-
missão de Processo administrativo disciplinar, destinada a apurar os fatos 
mencionados no Processo nº 2014/51735-0, no prazo não excedente a 60 
(sessenta) dias, contados a partir da edição desta Portaria, podendo ser 
prorrogado por igual período, a critério da autoridade superior, consoante 
o artigo 208, da lei nº 5.810/94.
dê-se ciência.
Gabinete da Presidência do Tribunal de contas do Estado do Pará, em 14 
de março de 2019.
ciPriaNo SaBiNo dE oliVEira JUNior 
Presidente em exercício

Protocolo: 414327

.

.

TERMO ADITIVO A CONTRATO
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ

TERMO ADITIVO: Nº 04
coNTraTo: Nº 01/2015 (fornecimento de vale alimentação e refeição).
daTa da aSSiNaTUra: 01/03/2019.
oBJETo: Prorrogação do prazo de vigência do contrato original.
ViGÊNcia: 06/03/2019 a 06/03/2020.
doTaÇÃo orÇaMENTária:
dotação orçamentária:
020101 – Tribunal de contas do Estado do Pará
01.331.1455 8.573 – concessão de auxilio alimentação
fonte dos recursos:
0101 – ordinários/Exercício corrente
0301 – ordinários/Exercícios anteriores
0112 – Patrimonial – outros Poderes/Exercício corrente
0312 – Patrimonial – outros Poderes/Exercícios anteriores
Natureza da despesa:
3390.39 – outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
contenção de crédito: 2019Nd00002
coNTraTada: SodEXo PaSS do BraSil SErViÇoS E coMÉrcio S/a
ENdErEÇo: alameda araguaia, nº 1.142 – Bloco 03, alphaville, Barueri/
SP, cEP: 06.455-000.
TElEfoNE: (11) 3594-7737
cNPJ: 69.034.688/0001-56
ordENador: cipriano Sabino de oliveira Junior

Protocolo: 414131

SUPRIMENTO DE FUNDO
.

PORTARIA Nº 34.518, DE 08 DE MARÇO DE 2019.
o Presidente do Tribunal de contas do Estado do Pará, no uso de suas 
atribuições,
coNSidEraNdo o disposto no art. 15, §3º, c/c art. 17, i do ato nº 63 
- regimento interno do Tribunal de contas do Estado do Pará, de 17 de 
dezembro de 2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr Suprimento de fundos ao servidor NElSoN MESQUiTa dE 
araÚJo, auditor de controle Externo – Engenharia civil matricula nº 
0100317; para ocorrer ao pagamento das despesas abaixo citadas:
Exercício financeiro: 2019
Valor do Suprimento: r$ 6.000,00 (seis mil reais)
Naturezas das despesas: 339030 e 339039.
Programa de Trabalho: 01032112262670000- operacionalização das 
ações administrativas.
Período de aplicação: 60 (sessenta) dias a contar da data de recebimento.
Prazo para prestação de contas: 15 (quinze) dias após o término do pe-
ríodo de aplicação.
Órgão: 02.101.
fonte: Tesouro.
dê-se ciência.
Gabinete da Presidência do Tribunal de contas do Estado do Pará, em 08 
de março de 2019.
ciPriaNo SaBiNo dE oliVEira JUNior 
Presidente em exercício

Protocolo: 414324
PORTARIA Nº 34.534, DE 12 DE MARÇO DE 2019.

o Presidente do Tribunal de contas do Estado do Pará, no uso de suas 
atribuições,
coNSidEraNdo o disposto no art. 15, §3º, c/c art. 17, i do ato nº 63 
- regimento interno do Tribunal de contas do Estado do Pará, de 17 de 
dezembro de 2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr Suprimento de fundos ao servidor PaUlo SÉrGio fErrEira 
dE SoUZa, assistente de comunicação e relações Públicas, matrícula nº 
0100219, para ocorrer ao pagamento das despesas abaixo citadas:
Exercício financeiro: 2019.
Valor do Suprimento: r$ 8.000,00 (oito mil reais).
Naturezas das despesas: 339030 e 339039.
Programa de Trabalho: 01032112262670000- operacionalização das 
ações administrativas.
Período de aplicação: 60 (sessenta) dias a contar da data de recebimento.
Prazo para prestação de contas: 15 (quinze) dias após o término do pe-
ríodo de aplicação.
Órgão: 02.101
fonte: Tesouro
dê-se ciência.
Gabinete da Presidência do Tribunal de contas do Estado do Pará, em 12 
de março de 2019.
ciPriaNo SaBiNo dE oliVEira JUNior 
Presidente em exercício

Protocolo: 414325

OUTRAS MATÉRIAS
.

PORTARIA Nº 34.548, DE 14 DE MARÇO DE 2019.
o Presidente do Tribunal de contas do Estado do Pará, no uso de suas 
atribuições,
coNSidEraNdo o disposto no art. 15, §3º, c/c art. 17, i do ato nº 63 
- regimento interno do Tribunal de contas do Estado do Pará, de 17 de 
dezembro de 2012,
r E S o l V E:
iNclUir o servidor VicENTE aNcHiETa JUNior, auditor de controle 
Externo - Planejamento, matrícula nº 0101513, na PorTaria Nº 34.490, 
de 27-02-2019, publicada no d.o.E Nº 33.815 de 28/02/2019, que 
instituiu a comissão de avaliação com o objetivo de avaliar o desempenho 
do Tribunal de contas do Estado do Pará em comparação com as boas 
práticas internacionais e diretrizes estabelecidas pela atricon, no âmbito 
do Projeto QaTc.
dê-se ciência.
Gabinete da Presidência do Tribunal de contas do Estado do Pará, em 14 
de março de 2019.
ciPriaNo SaBiNo dE oliVEira JUNior
Presidente em exercício

Protocolo: 414326
NOTIFICAÇÃO DE JULGAMENTO Nº 144-B/2019

de ordem do Vice-Presidente no exercício da Presidência, conselheiro 
CIPRIANO SABINO DE OLIVEIRA JUNIOR, notifico o Senhor RONALDO 
FERREIRA DA SILVA, Responsável pelo laudo de acompanhamento e fis-
calização à época, que no dia 19.03.2019, às 08h30min, o Plenário deste 
Tribunal julgará o Processo nº 2015/51720-0, que trata da Tomada de 
contas instaurada na PrEfEiTUra MUNiciPal dE BraGaNÇa, referente 
ao convênio SEdUc nº 258/2014, tendo como relator o Excelentíssimo 
conselheiro Substituto Julival Silva rocha.
Na oportunidade informo que, conforme disposição contida no art. 261 do 
regimento do TcE-Pa, o (a) interessado (a) poderá produzir Sustentação 
oral por ocasião do referido julgamento, caso entenda necessário.
Belém, 14 de março de 2019.
JoSÉ TUffi SaliM JUNior-Secretário-Geral

Protocolo: 414464
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MINISTÉRIO PÚBLICO
.

MINISTÉRIO PÚBLICO DE 
CONTAS DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

DESIGNAR SERVIDOR
.

PORTARIA N° 074/2019/MPC/PA
a Procuradora-Geral de contas, no uso de suas atribuições legais,
coNSidEraNdo que a servidora cedida cláudia Salame Serique, chefe 
de Gabinete da 6ª Procuradoria de contas, estará em gozo de férias 
nos períodos de 18/03 a 01/04/2019 e de 22 a 26/04/2019, conforme a 
PorTaria Nº 057/2019/MPc/Pa, de 27/02/2019;
coNSidEraNdo o Memorando nº 05/2019-6ªPc, de 08/03/2019 (Proto-
colo n° 2019/103193), pelo qual a servidora comissionada Heliana Maria 
Rocha Martins é indicada para exercer a Chefia de Gabinete da 6ª Procu-
radoria de contas nos referidos períodos;
coNSidEraNdo a PorTaria Nº 142/2018/MPc/Pa, de 09/05/2018;
rESolVE:
dESiGNar a servidora HEliaNa Maria rocHa MarTiNS, matrícula n° 
200180, ocupante do cargo em comissão de assessor da Procuradoria, 
para, de 18/03 a 01/04/2019 e de 22 a 26/04/2019, substituir a servidora 
cedida Cláudia Salame Serique na Chefia de Gabinete da 6ª Procuradoria 
de contas, em razão do afastamento da titular.
dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.
Belém/Pa, 12 de março de 2019
SilaiNE KariNE VENdraMiN
Procuradora-Geral de contas

Protocolo: 414394
PORTARIA N° 072/2019/MPC/PA

a Procuradora-Geral de contas, no uso de suas atribuições legais,
coNSidEraNdo que o servidor comissionado Gabriel Pontes dos Santos, 
chefe de Gabinete da 4ª Procuradoria de contas, estará em gozo de férias 
no período de 22 a 30/04/2019, conforme a PorTaria Nº 038/2019/MPc/
Pa, de 12/02/2019;
coNSidEraNdo o Memorando nº 010/2019-GGcS, de 27/02/2019 (Pro-
tocolo n° 2019/94122), pelo qual o servidor comissionado daniel Paes 
Ribeiro Júnior é indicado para exercer a Chefia de Gabinete da 4ª Procu-
radoria de contas no referido período;
coNSidEraNdo a PorTaria Nº 142/2018/MPc/Pa, de 09/05/2018;
rESolVE:
dESiGNar o servidor comissionado daNiEl PaES riBEiro JÚNior, ma-
trícula n° 200232, ocupante do cargo em comissão de assessor da Pro-
curadoria, para, de 22 a 30/04/2019, substituir o servidor comissionado 
Gabriel Pontes dos Santos na Chefia de Gabinete da 4ª Procuradoria de 
contas, em razão do afastamento do titular.
dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.
Belém/Pa, 11 de março de 2019
SilaiNE KariNE VENdraMiN
Procuradora-Geral de contas

Protocolo: 414390

.

.

DESIGNAR FISCAL DE CONTRATO
.

PORTARIA N° 12/2019/GCC/MPC/PA
Dispõe sobre a nomeação de fiscal de Contrato Administrativo.
a Procuradora-Geral de contas do Estado do Pará, no uso de suas atribuições 
legais e regimentais, com fulcro na lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993.
CONSIDERANDO que a fiscalização e execução dos Contratos adminis-
trativos deve ser acompanhada por representante da administração es-
pecialmente designado, a teor do que dispõe o art. 67 §§ 1° e 2°, da lei 
federal n° 8.666/93.
rESolVE:
art. 1º - designar o(a) servidor(a) Silvane de fátima Silva Baltazar, matrí-
cula nº 200105 e, no seu impedimento, o(a) servidor(a) rosana Gabriel-
le Magno Gonçalves, matrícula nº 200237, para exercer a atribuição de 
Fiscal do Contrato de Patrocínio nº 01/2019-MPC/PA, firmado entre este 
Ministério Público de contas do Estado e o instituto Paraense de Estudos 
constitucionais - iPEc, cNPJ/Mf sob n° 26.937.015/0001-74, tendo como 
objeto o patrocínio parcial pelo MPc/Pa da execução do evento denomina-
do Congresso CF/1988 + 30: Desafios e Perspectivas, que será realizado 
nos dias 14, 15 e 16 de março de 2019, na cidade de Belém.
art. 2º - São atribuições do fiScal, além de outras eventualmente espe-
cificadas em lei, contrato ou instrumento congênere:
I – Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato;
ii – fiscalizar o cumprimento, pela contratada, das normas, objeto e cláu-
sulas contratuais;
iii – registrar todas as ocorrências relacionadas com a execução do con-
trato, reportando ao gestor aquelas que demandem sua intervenção;
IV – Verificar, durante toda a vigência do contrato, se a contratada man-
tém as condições de habilitação e qualificação exigidas na contratação, 
providenciando, quando for o caso, a atualização das certidões e juntan-
do-as ao processo;

V – confrontar se o valor a ser pago mensalmente à contratada está em 
conformidade com o valor estabelecido no termo contratual, atestando a 
fatura de pagamento apenas quando não houver nenhuma documentação 
a ser regularizada;
Vi – controlar o prazo de vigência do contrato sob sua responsabilidade, 
informando ao gestor a iminência de seu término;
Vii- Sugerir, quando cabível, a prorrogação da vigência do contrato, em 
se tratando de serviço de natureza continuada.
art. 3º - as determinações que ultrapassem as atribuições do fiscal de-
verão ser solicitadas ao Secretário do MPc/Pa, em tempo hábil, para a 
adoção dos procedimentos necessários com vista ao estrito cumprimento 
da execução do contrato.
Art. 4º - As atribuições do fiscal serão complementares as do cargo que 
ocupa no MPc/Pa.
art. 5º - Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém, 01 de março de 2019.
SilaiNE KariNE VENdraMiN
Procuradora-Geral de contas do Estado
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.

.

FÉRIAS
.

PORTARIA N° 073/2019/MPC/PA
a Procuradora-Geral de contas, no uso de suas atribuições legais,
coNSidEraNdo o requerimento de férias da servidora Sônia do Socorro 
Santos, datado de 28/02/2019 (Protocolo n° 2019/94078), e os termos 
da resolução MPc/Pa nº 06, de 12/07/2016, do colégio de Procuradores;
rESolVE:
conceder à servidora SÔNia do Socorro SaNToS, ocupante do cargo 
efetivo de agente operador de Veículos, matrícula nº 200115, férias re-
lativas ao período aquisitivo 30/06/2018 a 29/06/2019, para o período de 
01 a 30/07/2019.
dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.
Belém/Pa, 11 de março de 2019
SilaiNE KariNE VENdraMiN
Procuradora-Geral de contas

Protocolo: 414391
PORTARIA N° 071/2019/MPC/PA

a Procuradora-Geral de contas, no uso de suas atribuições legais,
coNSidEraNdo o requerimento de férias do servidor Sérgio augusto 
Santos oliveira, datado de 07/03/2019 (Protocolo nº 2019/98467), e os 
termos da resolução MPc/Pa nº 06, de 12/07/2016, do colégio de Pro-
curadores;
rESolVE:
conceder ao servidor SÉrGio aUGUSTo SaNToS oliVEira, ocupante 
do cargo efetivo de assistente Ministerial de controle Externo, matrícula 
nº 200138, 15 (quinze) dias das férias relativas ao período aquisitivo 
02/02/2017 a 01/02/2018, para o período de 22/04 a 06/05/2019.
dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.
Belém/Pa, 08 de março de 2019
SilaiNE KariNE VENdraMiN
Procuradora-Geral de contas
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PORTARIA N° 076/2019/MPC/PA

a Procuradora-Geral de contas, no uso de suas atribuições legais,
coNSidEraNdo o requerimento de férias da servidora rosana Gabrielle 
Magno Gonçalves, datado de 08/03/2019 (Protocolo n° 2019/105156), 
e os termos da resolução MPc/Pa nº 06, de 12/07/2016, do colégio de 
Procuradores;
rESolVE:
conceder à servidora roSaNa GaBriEllE MaGNo GoNÇalVES, ocupante 
do cargo em comissão de assessor da Procuradoria, matrícula nº 200237, 
12 (doze) dias das férias relativas ao período aquisitivo 18/10/2017 a 
17/10/2018, para o período de 27/05 a 07/06/2019.
dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.
Belém/Pa, 13 de março de 2019
SilaiNE KariNE VENdraMiN
Procuradora-Geral de contas

Protocolo: 414397

.

.

OUTRAS MATÉRIAS
.

resolução nº 10/2019 – MPc/Pa – colégio
altera o regulamento de concurso público para o ingresso de servidores 
efetivos no Ministério Público de contas do Estado do Pará.
o colégio de Procuradores de contas, órgão máximo de administração 
superior do Ministério Público de contas do Estado, no uso de suas atri-
buições legais;
coNSidEraNdo o disposto nos arts. 13 e 15, da lei complementar Esta-
dual nº 9, de 27 de janeiro de 1992 e art. 21, XVii, da lei complementar 
Estadual nº 57, de 6 de julho de 2006, em suas redações atualizadas;
coNSidEraNdo o disposto no art. 3º, XV, da resolução nº 17/2016 – 
MPc/Pa – colégio;
coNSidEraNdo a necessidade de alterar o regulamento de concurso pú-
blico para o ingresso de servidores efetivos;
coNSidEraNdo o disposto no art. 4º da resolução nº 007/2018 – MPc/
Pa – colégio, que aprova o regulamento de concurso público para o in-
gresso de servidores efetivos no Ministério Público de contas do Estado 
do Pará;
coNSidEraNdo o disposto no art. 2º da resolução nº 15/2018 – MPc/Pa 
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– conselho, que trata da composição da comissão de concurso Público;
coNSidEraNdo o teor do ofício nº 002/2019-ccP, de 26 de fevereiro 
de 2019;
rESolVE:
art. 1º. a resolução nº 07/2018, do colégio de Procuradores de contas, 
passa a vigorar com a seguinte alteração de redação:
“art. 44. ocorrendo igualdade de notas, o desempate dar-se-á, sucessiva-
mente, em prol do candidato que:
i - tiver idade igual ou superior a 60 anos, até o último dia de inscrição 
neste concurso, conforme o art. 27, parágrafo único, da lei nº 10.741, de 
1º de outubro de 2003, e suas alterações, (Estatuto do idoso);
ii – obtiver a maior nota na prova discursiva;
iii – obtiver a maior nota no somatório das provas objetivas;
iV – obtiver a maior nota na avaliação de títulos;
V – tiver maior idade;
Vi – tiver exercido a função de jurado (conforme o art. 440 do código de 
Processo Penal).
Parágrafo único: a comprovação do disposto no inciso Vi dar-se-á no cur-
so do certame, nos termos do edital de abertura e/ou de edital específico.”
art. 2º. ficam revogadas as disposições em contrário constantes do texto 
original do art. 44 da resolução nº 07/2018 – MPc/Pa – colégio, bem 
como da nova redação do art. 44 promovida pelo art. 1º da resolução nº 
08/2019 – MPc/Pa – colégio.
art. 3º. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Belém, 14 de março de 2019.
fEliPE roSa crUZ
Presidente da comissão de concurso Público, em substituição
(art. 4º da resolução nº 007/2018 – MPc/Pa – colégio c/c art. 2º, da 
resolução nº 15/2018 – MPc/Pa – conselho)
dEila BarBoSa Maia STaNlEY BoTTi fErNaNdES
Procuradora de contas Procurador de contas

Protocolo: 414323

.

.

MINISTÉRIO PÚBLICO 
DO ESTADO DO PARÁ

.

ERRATA
.

ONDE SE LÊ:
(...)

PJ DE MELGAÇO – REMOÇÃO – ANTIGUIDADE
PROCESSO Nº 12/2019-CSMP

PROMOTOR DE JUSTIÇA DATA DE
INSCRIÇÃO PROTOCOLO

1 Márcio dE alMEida fariaS 07/02/2019 6424/2019
2 THiaGo riBEiro SaNaNdrES 08/02/2019 6591/2019
3 JUliaNa frEiTaS doS rEiS 08/02/2019 6650/2019
4 BrUNo alVES cÂMara 08/02/2019 6799/2019
5 GaBriEla rioS MacHado 11/02/2019 7132/2019
6 JUliaNa NUNES fÉliX 11/02/2019 7176/2019

(...)
LEIA-SE:
(...)

PJ DE MELGAÇO – REMOÇÃO – MERECIMENTO
PROCESSO Nº 12/2019-CSMP

PROMOTOR DE JUSTIÇA DATA DE
INSCRIÇÃO PROTOCOLO

1 Márcio dE alMEida fariaS 07/02/2019 6424/2019
2 THiaGo riBEiro SaNaNdrES 08/02/2019 6591/2019
3 JUliaNa frEiTaS doS rEiS 08/02/2019 6650/2019
4 BrUNo alVES cÂMara 08/02/2019 6799/2019
5 GaBriEla rioS MacHado 11/02/2019 7132/2019
6 JUliaNa NUNES fÉliX 11/02/2019 7176/2019

(...)
Belém, 14 de março de 2019.
cÂNdida dE JESUS riBEiro do NaSciMENTo
Procuradora-Geral de Justiça, em exercício
Presidente do conselho Superior

Protocolo: 414335

.

.

CONTRATO
.

NÚM. DO CONTRATO: 031/2019-MP/PA
MODALIDADE DE LICITAÇÃO

 INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N.º 002/2019-MP/PA.
Partes contratantes: Ministério Público do Estado do Pará e a empresa BWB – 
NEGÓcioS PUBliciTárioS lTda (cNPJ/Mf Nº 84.147.081/0001-47).
objeto: fornecimento da renovação da assinatura anual de 05 (cinco) 
exemplares do Jornal “diário do Pará”, com entrega diária.
data da assinatura: 13/03/2019.

Vigência: 15/03/2019 a 14/03/2020.
Valor global: r$ 3.323,10 (três mil, trezentos e vinte e três reais e dez 
centavos).
dotação orçamentária: atividade: 12101.03.092.1434.8325.
Elemento de despesa: 339039.
fonte de recurso: 0101.
foro: Belém.
ordenadora responsável: dra. cândida de Jesus ribeiro do Nascimento, 
Procuradora-Geral de Justiça, e.e.

Protocolo: 414166
NÚM. DO CONTRATO: 032/2019-MP/PA

MODALIDADE DE LICITAÇÃO
 ADESÃO à ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2018-crP/

SEarH, resultante do PE nº 003/2017-rN.
Partes contratantes: Ministério Público do Estado do Pará e a empresa 
TElEfÔNica BraSil S/a (cNPJ/Mf Nº 02.558.157/0001-62).
objeto: contratação de empresa especializada na prestação de serviço de 
telefonia móvel pessoal (SMP), com longa distância nacional (ldN) - ori-
gem SMP e longa distância internacional (ldi) - origem SMP, com softwa-
re de gestão para atendimento das necessidades do Ministério Público do 
Estado do Pará, na capital e no interior.
data da assinatura: 13/03/2019.
Vigência: 14/03/2019 a 13/03/2020.
Valor global: r$ 125.580,00 (cento e vinte e cinco mil, quinhentos e oi-
tenta reais).
dotação orçamentária: atividade: 12101.03.126.1434.8326.
Elemento de despesa: 339040.
fonte de recurso: 0101.
foro: Belém.
ordenadora responsável: dra. cândida de Jesus ribeiro do Nascimento, 
Procuradora-Geral de Justiça, e.e.

Protocolo: 414100

.

.

TERMO ADITIVO A CONTRATO
.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO AO CONTRATO 040/2017-MP/PA
NÚM. DO TERMO ADITIVO: 4

NÚM. DO CONTRATO: 040/2017-MP/PA.
Partes: Ministério Público do Estado do Pará e a Empresa dPJ arQUiTE-
TUra E ENGENHaria lTda.
Objeto e Justificativa do Aditamento: Prestação de serviços de elaboração 
de projetos de arquitetura, projetos complementares, análises de confor-
midades de projetos estruturais e serviços de engenharia orçamentária, 
para construção da nova sede das Promotorias de Justiça de Moju/Pa. 
Prorrogação dos prazos de execução e vigência.
data de assinatura: 13/03/2019.
Vigência do aditamento: 15/04/2019a 12/08/2019.
dotação orçamentária:
atividades: 12101.03.122.1434.7574
Elementos de despesa: 449051
fonte: 0101
ordenadora responsável: dra. cândida de Jesus ribeiro do Nascimento, 
Procuradora – Geral de Justiça, e.e.

Protocolo: 414092

.

.

AVISO DE LICITAÇÃO
.

AVISO DE LICITAÇÃO
NÚMERO DO PROCESSO: 128/2018.

MODALIDADE: CONVITE Nº 001/2019-MP/PA.
objeto: Serviços de adequação dos guarda-corpos instalados nas esca-
das principal e de emergência e instalação de corrimão intermediário na 
escada do auditório do Edifício Sede do MPPa no município de Santarém.
regime de Execução:Empreitada por preço global.
Tipo de licitação: Menor Preço.
Entrega do Edital: No Ministério Público, atividade de licitações e contra-
tos, sito à rua João diogo nº 100, das 08:00 as 14:00 horas, de segunda 
a sexta feira, mediante apresentação de cd-rom, pendrive ou similar ou 
no Portal da Transparência no site www.mppa.mp.br.
responsável pelo certame: francisco Barbosa de oliveira.
local de abertura: Travessa Ângelo custódio, 36, cidade Velha, Belém-Pa.
data da abertura: 25/03/2019.
Hora da abertura: credeneciamento:09h (Horário dE BraSÍlia). início 
da Sessão:9h30(Horário dE BraSÍlia).
orçamento: atividade: 12101.03.122.1434.7573 – Melhoramento da in-
fraestrutura física do Ministério Público. Elemento de despesa: 4490-39- 
oST - Pessoa Jurídica. fonte: 0101 – recursos ordinários.
ordenador responsável: cândida de Jesus ribeiro do Nascimento

Protocolo: 414398
AVISO DE LICITAÇÃO

NÚMERO DO PROCESSO: 057/2018-SGJ-TA
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2019-MP/PA

objeto: rEGiSTro dE PrEÇoS Para aQUiSiÇÃo dE MoBiliário, iN-
clUiNdo SErViÇo dE MoNTaGEM E iNSTalaÇÃo.
regime de Execução: empreitada por preço global por lote
Tipo de licitação: Menor Preço
Entrega do Edital: No site www.comprasgovernamentais.gov.br ou no Por-
tal da Transparência no site www.mppa.mp.br
observação: UaSG: 925980.
responsável pelo certame: rafael rodrigues de Souza
local de abertura: www.comprasgovernamentais.gov.br.
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data da abertura: 28/03/2019.
Hora da abertura: 09h (NoVE) HoraS – Horário dE BraSÍlia
Orçamento: Classificação: 12101.03.122.1434.8332 – Operacionalização 
das ações administrativas
Elemento: 4490-52 – Equipamentos e Material Permanente
fonte: 0101 – recursos ordinários
ordenador responsável: Gilberto Valente Martins

Protocolo: 414330

AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO
.

RESULTADO DE LICITAÇÃO
o MiNiSTÉrio PÚBlico do ESTado comunica aos interessados do re-
sultado da Fase de Classificação e Julgamento das Propostas Financeiras 
e habilitação do Pregão Eletrônico nº. 007/2019-MP/Pa, empreitada por 
preço global, no tipo menor preço, que tem como objeto a aQUiSiÇÃo 
dE VEÍcUlo NoVo (ZEro QUilÔMETro) do TiPo SUV (SPorT UTiliTY 
VEHiclE), 4X4, diESEl, BliNdado - À vista da habilitação, foi declarada 
vencedora a empresa com os seguintes valores:
cNPJ 03.746.944/0001-09 – PoTTENcial coMErcio dE aUToMoVEiS E 
EQUiPaMENToS EirEli – Valor GloBal r$ 332.075,00.
item 01 – Valor total..... r$ 332.075,00
Valor Global do certame: 332.075,00
Belém (Pa), 14 de março de 2019.
rafael rodrigues de Souza
Pregoeiro

Protocolo: 414107

SUPRIMENTO DE FUNDO
.

PORTARIA 1456/2019-MP/PGJ
o dirETor do dEParTaMENTo fiNaNcEiro, usando de suas atribuições 
que lhe foram delegadas através da PorTaria Nº 074/2015-MP/PGJ.
r E S o l V E:
coNcEdEr ao servidor dErYcK coSTa PalHETa, aSSESSor dE PJ dE 
1ª ENTraNcia, Matrícula nº 999.2907, lotado na Promotoria de Justiça 
de anajás, a importância de r$ 2.000,00 (dois mil reais), para ocorrer 
com despesas de Pronto Pagamento, período de aplicação 08/03/2019 a 
07/05/2019, conforme abaixo:
ProGraMa dE TraBalHo 12101.03.122.1434.8330-desenvolvimento 
das atividades dos procuradores e promotores de justiça.
foNTE dE rEcUrSoS 0101000000
NaTUrEZa da dESPESa
3390-30 Material de consumo r$ 800,00
3390-36 o.S. Terceiros - P.física r$ 1.200,00
oBS: a prestação de contas deverá ser apresentada em 10 dias, subse-
quentes, após o término do período de aplicação.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
dEParTaMENTo fiNaNcEiro do MiNiSTÉrio PÚBlico do ESTado do 
Pará, Belém, 14 de março de 2019.
Márcio roBErTo SilVa MENEZES-diretor do departamento financeiro

Protocolo: 414392

OUTRAS MATÉRIAS
.

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
Nº. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 022 /2019-MP/PA.

MODALIDADE DE LICITAÇÃO
 PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 046/2018-MP/PA

Partes contratantes: Ministério Público do Estado do Pará e a empresa 
liciTE BraSil coMErcio E SErVicoS EirEli (27.184.259/0001-96).
objeto: rEGiSTro dE PrEÇoS Para aQUiSiÇÕES dE MaTErial Para 
coNfEcÇÃo E MaNUTENÇÃo da rEdE TElEfÔNica E ElÉTrica.
data da assinatura: 12/03/2019.
Vigência: 15/03/2019 a 14/03/2020.
Preços Registrados: 

27.184.259/0001-96- LICITE BRASIL COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Item Descrição Unidade de 
Fornecimento Quantidade Valor 

Unitário Valor Global

133 unidade 80 r$ 
119,97

r$ 
9.597,60

Descrição:CALHA refletiva (espelhada) de embutir p/ LÂMPADA fluorescente, de 2x40W com corpo em 
chapa de aço pintado em branco rEflETor e aletas em alumínio anodizado brilhante de alta pureza, 
com soquetes em policarbonato antivibratório de engate rápido, de primeira qualidade
Marca:dsw Fabricante:lupe Modelo / Versão:calha refl 2x32/40 embutir

134 unidade 10 r$ 
119,97

r$ 
1.199,70

Descrição:CALHA refletiva (espelhada) de sobrepor p/ LÂMPADA fluorescente, de 2x40W com corpo em 
chapa de aço pintado em branco, rEflETor e aletas em alumínio anodizado brilhante de alta pureza, 
com soquetes em policarbonato antivibratório de engate rápido, de primeira qualidade
Marca:dsw fabricante:lupe Modelo / Versão:calha ref. 2x32/40 sob

135 unidade 50 r$ 
267,82

r$ 
13.391,00

Descrição:CALHA refletiva (espelhada) de embutir p/ LÂMPADA fluorescente, de 4x40W com corpo em 
chapa de aço pintado em branco, rEflETor e aletas em alumínio anodizado brilhante de alta pureza, 
com soquetes em policarbonato antivibratório de engate rápido, de primeira qualidade
Marca:dsw fabricante:lupe Modelo / Versão:calha ref. 4x40 emb

136 unidade 8 r$ 
288,27

r$ 
2.306,16

Descrição:CALHA refletiva (espelhada) sobrepor de p/ LÂMPADA fluorescente, de 4x40W com corpo em 
chapa de aço pintado em branco, rEflETor e aletas em alumínio anodizado brilhante de alta pureza, 
com soquetes em policarbonato antivibratório de engate rápido, de primeira qualidade
Marca:dsw fabricante:lupe Modelo / Versão:calha ref. 4x40 sobr

Endereço da contratada: aVENida MoNTEMaGNo, 948, Vila forMoSa, 
SÃO PAULO, SP, CEP: 03371-000, e-mail financeiro@grupodsw.com.br ou 
diretoria@grupodsw.com.br.
ordenador responsável: GilBErTo ValENTE MarTiNS.
foro: Belém.

Protocolo: 414490
EXTRATO DE TERMO ADITIVO à ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

NÚM. DO TERMO ADITIVO: 1.
NÚM. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 072/2018-MP/PA.

Partes: Ministério Público do Estado do Pará e a Empresa MoBiliZa rENT 
a car lTda (cNPJ: 31.258.820/0001-01).
objeto do contrato: registro de preços para contratação de empresa es-
pecializada na prestação de serviços de locação de veículos sem motoris-
ta, por quilometragem livre, sem combustível.
Justificativa do Aditamento: Substituição da titularidade das obrigações 
contratuais relativas à ata de registro de Preços nº 072/2018-MP/Pa, da 
Empresa r. da costa Teixeira Serviços Eireli-EPP para a Empresa Mobiliza 
rent a car ltda, devido a ocorrência de cisão societária.
data de assinatura: 13/03/2019.
ordenador responsável: dr. Gilberto Valente Martins.

Protocolo: 414087
EXTRATO DE TERMO ADITIVO à ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

NÚM. DO TERMO ADITIVO: 1.
NÚM. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 069/2018-MP/PA.

Partes: Ministério Público do Estado do Pará e a Empresa MoBiliZa rENT 
a car lTda (cNPJ: 31.258.820/0001-01).
objeto do contrato: Prestação de serviços de locação de veículos sem 
motorista, por quilometragem livre, sem combustível.
Justificativa do Aditamento: Substituição da titularidade das obrigações 
contratuais relativas à ata de registro de Preços nº 069/2018-MP/Pa, da 
Empresa r. da costa Teixeira Serviços - EPP para a Empresa Mobiliza rent 
a car lTda, devido a ocorrência de cisão societária.
data de assinatura: 13/03/2019.
ordenador responsável: dra. cândida de Jesus ribeiro do Nascimento, 
Procuradora-Geral de Justiça, e.e.

Protocolo: 414095
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

Nº. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 023/2019-MP/PA.
MODALIDADE DE LICITAÇÃO

 PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 046/2018-MP/PA
Partes contratantes: Ministério Público do Estado do Pará e a empresa Gr 
coMErcio EirEli (17.451.234/0001-58).
objeto: rEGiSTro dE PrEÇoS Para aQUiSiÇÕES dE MaTErial Para 
coNfEcÇÃo E MaNUTENÇÃo da rEdE TElEfÔNica E ElÉTrica.
data da assinatura: 13/03/2019.
Vigência: 15/03/2019 a 14/03/2020.
Preços Registrados: 

17.451.234/0001-58- Gr coMErcio EirEli

Item Descrição Unidade de 
Fornecimento Quantidade Valor 

Unitário Valor Global

98 unidade 1500 r$ 18,91 r$ 28.365,00
Descrição:Lâmpada tubular LED, 20 ou 18W, fluxo luminoso de 1800 lm ou maior, não necessita de 
reator, comparativo com a fluorescente 40W. Garantia de 01 (um) ano, comprimento 1,20m, base G13.
cota reservada do item 97 - 25% da sua quantidade original – participação exclusiva ME/EPP.
Marca:ElGiN fabricante:ElGiN Modelo / Versão:G13
226 pacote 300 r$ 25,00 r$ 7.500,00
descrição:Pilha alcalina palito 1.5V, pacote com 10 (dez) unidades cada.
Marca:ElGiN fabricante:ElGiN Modelo / Versão:1.5V
227 pacote 200 r$ 25,57 r$ 5.114,00
descrição:Pilha alcalina pequena 1,5V, pacote com 10 (dez) unidades cada.
Marca:ElGiN fabricante:ElGiN Modelo / Versão:1,5V
235 metro 100 r$ 54,52 r$ 5.452,00
descrição:cabo para telefone com 100 pares.
Marca:cooPErSalTo fabricante:cooPErSalTo Modelo / Versão:100 
pares

Endereço da contratada: rua Porto, 53, Santa cruz industrial - 32340-
590, coNTaGEM - MG fone/fax: 3125244020
ordenador responsável: cÂNdida dE JESUS riBEiro do NaSciMENTo.
foro: Belém.

Protocolo: 414525
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 018/2019-MP/PA
MODALIDADE DE LICITAÇÃO

 PREGÃO ELETRÔNICO 001/2019-MP/PA
Partes contratantes: Ministério Público do Estado do Pará e empresa a r S 
coMErcio E SErVicoS lTda (cNPJ nº 01.741.868/0001-05)
objeto: registro de Preços para Prestação de Serviços de Produção Grá-
fica e Instalação de Materiais de Comunicação Visual para Campanhas, 
Eventos institucionais e Sinalização interna e Externa de imóveis do Mi-
nistério Público do Estado do Pará
data da assinatura: 14/03/2019
Vigência: 15/03/2019 a 14/03/2020
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Preços Registrados:

Item ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS UN. Quantidade 
Estimada

Preço 
Unitário

1

confecção de lona para produção de banner, faixa ou 
painel (tipo bastão)
Produzida em lona vinílica front 440g brilhante, impres-
são digital em cores, acabamento em bastão e cordão

m² 350 r$45,00

2

confecção de lona para produção de banner, faixa ou 
painel (tipo ilhós)
Produzida em lona vinílica front 440g brilhante, impres-
são digital em cores, acabamento em ilhós

m² 250 r$45,00

3

confecção de Estrutura de metalon
Produzida em perfil de metalon quadrado, 40 x 40mm, 
com pintura automotiva, 1,50mm de espessura, sapata 
e acabamento com perfil/requadro para suportar lona vi-
nílica e corte reto

m² 90 r$ 100,00

4

confecção de chapas de PVc adesivado 2mm (tipo 1)
adesivo vinílico 400g, laminação brilho, com impressão 
digital em cores e aplicado sobre chapa de PVc de 2mm 
de espessura, com corte reto

m² 40 r$ 120,00

5

confecção de chapas de PVc adesivado 5mm (tipo 2)
adesivo vinílico 400g, laminação brilho, com impressão 
digital em cores e aplicado sobre chapa de PVc de 5mm 
de espessura, com corte reto

m² 40 r$ 130,00

6

confecção de chapas de PVc adesivado 10mm (tipo 3)
adesivo vinílico 400g, laminação brilho, com impressão 
digital em cores e aplicado sobre chapa de PVc de 10mm 
de espessura, com corte reto

m² 40 r$ 250,00

7

confecção de chapas de PVc adesivado 5mm (tipo 4)
adesivo vinílico 400g, laminação fosca, com impressão 
digital em cores e aplicado sobre chapa de PVc de 5mm, 
com acabamento de corte com faca especial

m² 30 r$ 175,00

8
confecção de adesivo leitoso
filme branco de pvc 400g, adesivo com acabamento bri-
lhante, com impressão digital em cores.

m² 120 r$45,00

9
confecção de adesivo transparente
filme transparente de pvc 400g, adesivo com acabamen-
to brilhante ou fosco, com impressão digital em cores.

m² 40 r$45,00

10

confecção de adesivo perfurado
filme de pvc 400g, adesivo com microperfurações, aca-
bamento brilhante ou fosco, com impressão digital em 
cores.

m² 40 r$45,00

11

confecção de Tecido personalizado
Tecido em 100% poliéster, com impressão digital em 
cores, gramatura mínima de 150g/m², ilhós e barra de 
corda

m² 50 r$50,00

12
confecção de acrílico transparente 2mm (tipo 1)
chapa acrílica transparente, com corte reto e espessura 
de 2mm

m² 30 r$ 180,00

13
confecção de acrílico transparente 5mm (tipo 2)
chapa acrílica transparente, com corte reto e espessura 
de 5mm

m² 15 r$ 250,00

14

confecção de acrílico colorido
chapa acrílica em cores (mínimo 10 opções em tonalida-
des derivadas de azul, verde, amarelo, vermelho, preto, 
cinza, branco, marrom, rosa e laranja) com acabamento 
corte reto e espessura de 5mm

m² 20 r$ 500,00

15

instalação de materiais (com andaime)
instalação de banner, faixa, painel, chapa de PVc, adesi-
vo ou tecido com utilização de andaime fachadeiro metá-
lico (2,5 x 2,5m) para 2 andares (10 metros)

diária 10 r$ 200,00

16

instalação de materiais (sem andaime)
instalação de banner, faixa, painel, chapa de PVc, ade-
sivo ou tecido sem utilização de escada ou outro equipa-
mento de suporte para trabalho em altura

diária 30 r$ 200,00

foro: Belém
ordenador responsável: cândida de Jesus ribeiro Nascimento
Endereço da contratada: rua dos Timbiras nº 1985, cEP: 66030-610, 
Bairro do Jurunas, na cidade de Belém – Pará, fone / fax: (91) 3266-1643 
/ 98148-5460 / 98234-5371, E-mail: diskcarimbo@hotmail.com

Protocolo: 414406
PORTARIA Nº 915/2019-MP/PGJ

a SUBProcUradora-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-
iNSTiTUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela 
PorTaria Nº 4574/2013-MP/PGJ, de 24 de julho de 2013;
coNSidEraNdo o disposto no art. 18, inciso iX, alínea f, da lei orgânica 
do Ministério Público do Estado do Pará, nº 057, de 06 de julho de 2006;
coNSidEraNdo os termos do ofício nº 023/2019-MPPa/coord/aTM, 
datado de 28/1/2019, protocolizado sob nº 4652/2019, em 29/1/2019;
r E S o l V E:
dESiGNar os promotores de justiça abaixo nominados para, sem prejuízo 
das demais atribuições, oficiarem perante o juizado especial criminal de 
altamira, nos seguintes períodos do mês de fevereiro/2019:

Cargos Períodos Promotores de Justiça
5º 28/1 a 7/2/2019 daNiEl BraGa BoNa
6º 8/2/2019 NaYara SaNToS NEGrÃo
7º 11 a 15/2/2019 aNToNio MaNoEl cardoSo diaS
1º 18 a 22/2/2019 PaloMa SaKalEM

2º 25 a 28/2/2019 MaUro GUilHErME MESSiaS doS 
SaNToS

PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
GaBiNETE da SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JU-
rÍdico-iNSTiTUcioNal. Belém, 18 de fevereiro de 2019.
cÂNdida dE JESUS riBEiro do NaSciMENTo
Subprocuradora-Geral de Justiça,
área jurídico-institucional
* republicada por incorreções no d.o.E. de 22/2/2019.

PORTARIA Nº 919/2019-MP/PGJ
a SUBProcUradora-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-
iNSTiTUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela 
PorTaria Nº 4574/2013-MP/PGJ, de 24 de julho de 2013;
coNSidEraNdo o disposto no art. 18, inciso iX, alínea f, da lei orgânica 
do Ministério Público do Estado do Pará, nº 057, de 06 de julho de 2006;
coNSidEraNdo as férias da promotora de justiça ione Missae da Silva 
Nakamura;
coNSidEraNdo a vacância do cargo da promotoria de justiça de alen-
quer;
coNSidEraNdo a atuação do promotor de justiça Bruno fernandes Silva 
freitas no município de Santarém;
CONSIDERANDO a necessidade de garantir a eficaz continuidade dos ser-
viços ministeriais no âmbito dos cargos das promotorias de justiça que 
integram a região administrativa do Baixo amazonas;
coNSidEraNdo os termos do ofício nº 003/2019-MP/cMP/STM, datado 
de 31/1/2019, protocolizado sob nº 5150/2019, em 31/1/2019;
r E S o l V E:
dESiGNar os promotores de justiça abaixo nominados para, sem prejuízo 
das demais atribuições, exercerem as atribuições dos seguintes cargos 
das promotorias de justiça que integram a região administrativa do Baixo 
amazonas, nos períodos indicados:

ITEM CARGO PROMOTOR DE JUSTIÇA PERÍODO

Promotorias de justiça de Santarém

i 5º raMoN fUrTado SaNToS de 1º/2 a 31/3/2019

ii 7º TÚlio cHaVES NoVaES de 11 a 24/2/2019

Juizado especial criminal de Santarém

ii -
dUllY SaNaE araÚJo oTaKara de 1º a 15/2/2019

TÚlio cHaVES NoVaES de 16 a 28/2/2019

Promotoria de justiça de Alenquer

iii - adlEEr caldEraro SiroTHEaU de 1º a 28/2/2019

Promotoria de justiça de Prainha

X - lUciaNo aUGUSTo araÚJo da coSTa de 1º a 28/2/2019

PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
GaBiNETE da SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JU-
rÍdico-iNSTiTUcioNal. Belém, 18 de fevereiro de 2019.
cÂNdida dE JESUS riBEiro do NaSciMENTo
Subprocuradora-Geral de Justiça,
área jurídico-institucional
* republicada por incorreções no d.o.E. de 22/2/2019.

PORTARIA Nº 960/2019-MP/PGJ
a SUBProcUradora-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-
iNSTiTUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela 
PorTaria Nº 4574/2013-MP/PGJ, de 24 de julho de 2013;
coNSidEraNdo o disposto no art. 18, inciso iX, alínea f, da lei orgânica 
do Ministério Público do Estado do Pará, nº 057, de 06 de julho de 2006;
coNSidEraNdo a vacância dos 3º e 5º cargos das promotorias de justiça 
de Marabá;
coNSidEraNdo as férias da promotora de justiça ligia Valente do couto 
de andrade ferreira;
coNSidEraNdo a licença e férias da promotora de justiça louise rejane 
de araújo Silva;
coNSidEraNdo a licença dos promotores de justiça Paulo Sérgio da 
cunha Morgado Júnior, Sávio ramon Batista da Silva e Patrícia Pimentel 
rabelo andrade;
coNSidEraNdo o afastamento da promotora de justiça lílian Viana frei-
re para participar da 1ª conferência regional de procuradoras e promoto-
ras de justiça da região norte, em Manaus/aM;
CONSIDERANDO a necessidade de garantir a eficaz continuidade dos ser-
viços ministeriais no âmbito dos cargos das promotorias de justiça que 
integram a região administrativa Sudeste i;
coNSidEraNdo os termos dos expedientes protocolizados sob nº 4448, 
5342, 5748, 5968, 8215, 9045, 9049, 9109, 9599, 9700 e 9732/2019;
r E S o l V E:
dESiGNar os promotores de justiça abaixo nominados para, sem prejuízo 
das demais atribuições, exercerem as atribuições dos seguintes cargos 
das promotorias de justiça que integram a região administrativa Sudeste 
i, nos períodos indicados:
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ITEM CARGO PROMOTOR DE JUSTIÇA PERÍODO
Promotorias de justiça de Marabá

i 1º criSTiNE MaGElla corrÊa liMa dia 15/2/2019

ii 3º

criSTiNE MaGElla corrÊa liMa dia 1º/2/2019
aliNE cUNHa da SilVa de 2 a 19/2/2019 e dias 23 e 24/2/2019

JoHN lUKE VilaS BoaS carr dias 20 e 21/2/2019
ÉricK ricardo fErNaNdES dE 

SoUZa atuação conjunta, dias 7 e 8/2/2019

JaNE clEidE SilVa SoUZa oficiar em audiências, dia 25/2/2019
iii 4º SaMUEl fUrTado SoBral de 11 a 24/2/2019

iV 5º

JaNE clEidE SilVa SoUZa de 1º a 5/2/2019
JoHN lUKE VilaS BoaS carr de 6 a 25/2/2019

JaNE clEidE SilVa SoUZa atuação conjunta para oficiar em 
audiências, dia 25/2/2019

V 6º aliNE TaVarES MorEira de 20 a 28/2/2019

Vi 7º MaYaNNa SilVa dE SoUZa 
QUEiroZ de 4 a 14/2/2019

Vii 10º

MaYaNNa SilVa dE SoUZa 
QUEiroZ dia 1º/2/2019

criSTiNE MaGElla corrÊa liMa de 4 a 21/2/2019

SaMUEl fUrTado SoBral oficiar em audiências, dias 6, 7, 12 e 
19/2/2019

Viii 13º JÚlio cÉSar SoUSa coSTa dias 21 e 22/2/2019
Promotoria de justiça de Rondon do Pará

iX 1º
aliNE cUNHa da SilVa de 4 a 19/2/2019 e dias 23 e 24/2/2019

PaUla caroliNE NUNES MacHado de 20 a 22/2/2019 e 25 a 28/2/2019
Promotoria de justiça de Jacundá

X - GilBErTo liNS dE SoUZa filHo de 6/2 a 7/3/2019
Promotoria de justiça de São domingos do araguaia

Xi - GilBErTo liNS dE SoUZa filHo de 4 a 8/2/2019

PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
GaBiNETE da SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JU-
rÍdico-iNSTiTUcioNal. Belém, 19 de fevereiro de 2019.
cÂNdida dE JESUS riBEiro do NaSciMENTo
Subprocuradora-Geral de Justiça,
área jurídico-institucional

PORTARIA Nº 1047/2019-MP/PGJ
a SUBProcUradora-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-
iNSTiTUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela 
PorTaria Nº 4574/2013-MP/PGJ, de 24 de julho de 2013;
coNSidEraNdo o disposto no art. 18, inciso V, da lei orgânica do Minis-
tério Público do Estado do Pará, nº 057, de 06 de julho de 2006;
coNSidEraNdo os termos do ofício nº 044/2019-MP/coord./Nord.i, da-
tado de 18/2/2019, protocolizado sob nº 8309/2019, em 18/2/2019;
r E S o l V E:
rEVoGar a designação dos promotores de justiça rEGiNaldo cÉSar 
liMa álVarES e MariEla corrEa HaGE para, sem prejuízo das demais 
atribuições, oficiarem perante a vara do juizado especial criminal de 
castanhal, no mês de março/2019, contida na PorTaria Nº 123/2019-
MP/PGJ, de 16/1/2019.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
GaBiNETE da SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JU-
rÍdico-iNSTiTUcioNal. Belém, 21 de fevereiro de 2019.
cÂNdida dE JESUS riBEiro do NaSciMENTo
Subprocuradora-Geral de Justiça,
área jurídico-institucional

PORTARIA Nº 1048/2019-MP/PGJ
a SUBProcUradora-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-
iNSTiTUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela 
PorTaria Nº 4574/2013-MP/PGJ, de 24 de julho de 2013;
coNSidEraNdo o disposto no art. 18, inciso iX, alínea f, da lei orgânica 
do Ministério Público do Estado do Pará, nº 057, de 06 de julho de 2006;
coNSidEraNdo os termos do ofício nº 044/2019-MP/coord./Nord.i, da-
tado de 18/2/2019, protocolizado sob nº 8309/2019, em 18/2/2019;
r E S o l V E:
dESiGNar as promotoras de justiça Maria dE loUrdES coSTa BraSil 
e CARMEN BURLE DA MOTA para oficiarem perante a vara do juizado es-
pecial criminal de castanhal, no período de 1º a 29/3/2019, sem prejuízo 
das demais atribuições.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
GaBiNETE da SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JU-
rÍdico-iNSTiTUcioNal. Belém, 21 de fevereiro de 2019.
cÂNdida dE JESUS riBEiro do NaSciMENTo
Subprocuradora-Geral de Justiça,
área jurídico-institucional

PORTARIA Nº 1090/2019-MP/PGJ
a SUBProcUradora-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-
iNSTiTUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela 
PorTaria Nº 4574/2013-MP/PGJ, de 24 de julho de 2013;
coNSidEraNdo o disposto no art. 18, inciso iX, alínea f, da lei orgânica 
do Ministério Público do Estado do Pará, nº 057, de 06 de julho de 2006;
coNSidEraNdo as férias da promotora de justiça Maria luiza loureiro 
de Borborema;

CONSIDERANDO a necessidade de assegurar a eficaz continuidade dos 
serviços ministeriais no âmbito do 11º cargo das promotorias de justiça 
criminal de Belém;
coNSidEraNdo os termos do expediente protocolizado sob nº 
9430/2019;
r E S o l V E:
dESiGNar o promotor de justiça lUiZ cláUdio PiNHo para exercer nas 
promotorias de justiça criminal de Belém, as atribuições do 11º cargo, nos 
dias 25 e 26/2/2019, sem prejuízo das demais atribuições.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
GaBiNETE da SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JU-
rÍdico-iNSTiTUcioNal. Belém, 26 de fevereiro de 2019.
cÂNdida dE JESUS riBEiro do NaSciMENTo
Subprocuradora-Geral de Justiça,
área jurídico-institucional

PORTARIA Nº 1094/2019-MP/PGJ
a SUBProcUradora-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-
iNSTiTUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela 
PorTaria Nº 4574/2013-MP/PGJ, de 24 de julho de 2013;
coNSidEraNdo o disposto no art. 18, inciso iX, alínea f, da lei orgânica 
do Ministério Público do Estado do Pará, nº 057, de 06 de julho de 2006;
coNSidEraNdo o afastamento do promotor de justiça Paulo Sérgio da 
cunha Morgado Júnior em virtude de licença até 1º/3/2019 e de sua atu-
ação no município de Tomé-açu a contar de 2/3/2019;
CONSIDERANDO a necessidade de garantir a eficaz continuidade dos ser-
viços ministeriais no âmbito do 1º cargo das promotorias de justiça de 
Marabá;
coNSidEraNdo os termos do expediente protocolizado sob nº 
9435/2019;
r E S o l V E: 
dESiGNar o promotor de justiça JoHN lUKE VilaS BoaS carr para 
exercer nas promotorias de justiça de Marabá, as atribuições do 1º cargo, 
no período de 26/2 a 31/3/2019.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
GaBiNETE da SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JU-
rÍdico-iNSTiTUcioNal. Belém, 26 de fevereiro de 2019.
cÂNdida dE JESUS riBEiro do NaSciMENTo
Subprocuradora-Geral de Justiça,
área jurídico-institucional

PORTARIA Nº 1095/2019-MP/PGJ
a SUBProcUradora-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-
iNSTiTUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela 
PorTaria Nº 4574/2013-MP/PGJ, de 24 de julho de 2013;
coNSidEraNdo o disposto no art. 18, inciso iX, alínea f, da lei orgânica 
do Ministério Público do Estado do Pará, nº 057, de 06 de julho de 2006;
coNSidEraNdo a licença do promotor de justiça arlindo Jorge cabral 
Junior;
CONSIDERANDO a necessidade de garantir a eficaz continuidade dos ser-
viços ministeriais no âmbito do cargo da promotoria de justiça de itupi-
ranga;
coNSidEraNdo os termos do expediente protocolizado sob nº 
8570/2019, em 19/2/2019;
r E S o l V E: 
dESiGNar a promotora de justiça JaNE clEidE SilVa SoUZa para exer-
cer as atribuições do cargo da promotoria de justiça de itupiranga, no 
período de 19/2 a 31/3/2019, sem prejuízo das demais atribuições.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
GaBiNETE da SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JU-
rÍdico-iNSTiTUcioNal. Belém, 26 de fevereiro de 2019.
cÂNdida dE JESUS riBEiro do NaSciMENTo
Subprocuradora-Geral de Justiça,
área jurídico-institucional

PORTARIA Nº 1096/2019-MP/PGJ
a SUBProcUradora-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-
iNSTiTUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela 
PorTaria Nº 4574/2013-MP/PGJ, de 24 de julho de 2013;
coNSidEraNdo o disposto no art. 18, inciso iX, alínea f, da lei orgânica 
do Ministério Público do Estado do Pará, nº 057, de 06 de julho de 2006;
coNSidEraNdo as férias do promotor de justiça danyllo Pompeu cola-
res;
CONSIDERANDO a necessidade de assegurar a eficaz continuidade dos 
serviços ministeriais no âmbito do 3º cargo das promotorias de justiça 
de castanhal;
coNSidEraNdo os termos do expediente protocolizado sob nº 
2892/2019;
r E S o l V E: 
dESiGNar o promotor de justiça rEGiNaldo cÉSar liMa álVarES para 
exercer nas promotorias de justiça de castanhal, as atribuições do 3º car-
go, no período de 25/2 a 26/3/2019, sem prejuízo das demais atribuições.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
GaBiNETE da SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JU-
rÍdico-iNSTiTUcioNal. Belém, 26 de fevereiro de 2019.
cÂNdida dE JESUS riBEiro do NaSciMENTo
Subprocuradora-Geral de Justiça,
área jurídico-institucional

PORTARIA Nº 1097/2019-MP/PGJ
a SUBProcUradora-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-
iNSTiTUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela 
PorTaria Nº 4574/2013-MP/PGJ, de 24 de julho de 2013;
coNSidEraNdo o disposto no art. 18, inciso iX, alínea f, da lei orgânica 
do Ministério Público do Estado do Pará, nº 057, de 06 de julho de 2006;
coNSidEraNdo os termos do ofício nº 013/2019-MP/coordPJSiP, datado 
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de 25/2/2019, protocolizado sob nº 9898/2019;
r E S o l V E: 
dESiGNar a promotora de justiça VYllYa coSTa Barra SErENi para 
oficiar perante a vara do juizado especial criminal de Santa Izabel do Pará, 
no período de 1º a 29/3/2019, sem prejuízo das demais atribuições.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
GaBiNETE da SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JU-
rÍdico-iNSTiTUcioNal. Belém, 26 de fevereiro de 2019.
cÂNdida dE JESUS riBEiro do NaSciMENTo
Subprocuradora-Geral de Justiça,
área jurídico-institucional

PORTARIA Nº 1098/2019-MP/PGJ
a SUBProcUradora-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-
iNSTiTUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela 
PorTaria Nº 4574/2013-MP/PGJ, de 24 de julho de 2013;
coNSidEraNdo o disposto no art. 18, inciso iX, alínea f, da lei orgânica 
do Ministério Público do Estado do Pará, nº 057, de 06 de julho de 2006;
coNSidEraNdo as férias do promotor de justiça Bruno alves câmara;
CONSIDERANDO a necessidade de assegurar a eficaz continuidade dos 
serviços ministeriais no âmbito do cargo da promotoria de justiça de 
Gurupá;
coNSidEraNdo os termos do expediente protocolizado sob nº 
52090/2018;
r E S o l V E: 
dESiGNar o promotor de justiça MUllEr MarQUES SiQUEira para exer-
cer as atribuições do cargo da promotoria de justiça de Gurupá, no perío-
do de 12/3 a 10/4/2019, sem prejuízo das demais atribuições.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
GaBiNETE da SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JU-
rÍdico-iNSTiTUcioNal. Belém, 26 de fevereiro de 2019.
cÂNdida dE JESUS riBEiro do NaSciMENTo
Subprocuradora-Geral de Justiça,
área jurídico-institucional

PORTARIA Nº 1168/2019-MP/PGJ
a SUBProcUradora-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-
iNSTiTUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela 
PorTaria Nº 4574/2013-MP/PGJ, de 24 de julho de 2013;
coNSidEraNdo o disposto no art. 18, inciso iX, alínea f, da lei orgânica 
do Ministério Público do Estado do Pará, nº 057, de 06 de julho de 2006;
coNSidEraNdo a atuação da promotora de justiça lorena Moura Barbo-
sa de Miranda no município de Tucuruí;
CONSIDERANDO a necessidade de assegurar a eficaz continuidade dos 
serviços ministeriais no âmbito do 2º cargo das promotorias de justiça 
de redenção;
coNSidEraNdo os termos do expediente protocolizado sob nº 
56943/2018;
r E S o l V E: 
dESiGNar o promotor de justiça lEoNardo JorGE liMa caldaS para 
exercer nas promotorias de justiça de redenção, as atribuições do 2º car-
go, no período de 17/2 a 17/5/2019, sem prejuízo das demais atribuições.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
GaBiNETE da SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JU-
rÍdico-iNSTiTUcioNal. Belém, 28 de fevereiro de 2019.
cÂNdida dE JESUS riBEiro do NaSciMENTo
Subprocuradora-Geral de Justiça,
área jurídico-institucional

PORTARIA Nº 1169/2019-MP/PGJ
a SUBProcUradora-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-
iNSTiTUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela 
PorTaria Nº 4574/2013-MP/PGJ, de 24 de julho de 2013;
coNSidEraNdo o disposto no art. 18, inciso iX, alínea f, da lei orgânica 
do Ministério Público do Estado do Pará, nº 057, de 06 de julho de 2006;
coNSidEraNdo a licença da promotora de justiça adriana Passos fer-
reira;
CONSIDERANDO a necessidade de assegurar a eficaz continuidade dos 
serviços ministeriais no âmbito do cargo da promotoria de justiça de Ponta 
de Pedras;
r E S o l V E:
dESiGNar o promotor de justiça GUilHErME cHaVES coElHo para exer-
cer as atribuições do cargo da promotoria de justiça de Ponta de Pedras, 
no período de 2 a 11/3/2019, sem prejuízo das demais atribuições.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
GaBiNETE da SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JU-
rÍdico-iNSTiTUcioNal. Belém, 28 de fevereiro de 2019.
cÂNdida dE JESUS riBEiro do NaSciMENTo
Subprocuradora-Geral de Justiça,
área jurídico-institucional

PORTARIA Nº 1170/2019-MP/PGJ
a SUBProcUradora-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-
iNSTiTUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela 
PorTaria Nº 4574/2013-MP/PGJ, de 24 de julho de 2013;
coNSidEraNdo o disposto no art. 18, inciso iX, alínea f, da lei orgânica 
do Ministério Público do Estado do Pará, nº 057, de 06 de julho de 2006;
coNSidEraNdo as férias da promotora de justiça Maria de Nazaré dos 
Santos corrêa;
CONSIDERANDO a necessidade de garantir a eficaz continuidade dos ser-
viços ministeriais no âmbito do 1º cargo das promotorias de justiça de 
ações constitucionais e fazenda pública de Belém;
coNSidEraNdo os termos do ofício nº 032/2018-MP/cood/PJ/ac/fP, 
datado de 10/9/2018, protocolizado sob nº 43058/2018, em 12/9/2018;
r E S o l V E:
dESiGNar a promotora de justiça oiraMa ValENTE SaNToS BraBo ro-

driGUES para exercer nas promotorias de justiça de ações constitucio-
nais e fazenda pública de Belém, as atribuições do 1º cargo, no período 
de 7/3 a 5/4/2019, sem prejuízo das demais atribuições.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
GaBiNETE da SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JU-
rÍdico-iNSTiTUcioNal. Belém, 28 de fevereiro de 2019.
cÂNdida dE JESUS riBEiro do NaSciMENTo
Subprocuradora-Geral de Justiça,
área jurídico-institucional

PORTARIA Nº 1171/2019-MP/PGJ
a SUBProcUradora-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-
iNSTiTUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela 
PorTaria Nº 4574/2013-MP/PGJ, de 24 de julho de 2013;
coNSidEraNdo o disposto no art. 18, inciso iX, alínea f, da lei orgânica 
do Ministério Público do Estado do Pará, nº 057, de 06 de julho de 2006;
coNSidEraNdo as férias da promotora de justiça rosângela chagas de 
Nazaré;
CONSIDERANDO a necessidade de garantir a eficaz continuidade dos ser-
viços ministeriais no âmbito do 5º cargo das promotorias de justiça de 
ações constitucionais e fazenda pública de Belém;
coNSidEraNdo os termos do ofício nº 032/2018-MP/cood/PJ/ac/fP, 
datado de 10/9/2018, protocolizado sob nº 43058/2018, em 12/9/2018;
r E S o l V E:
dESiGNar a promotora de justiça aGar da coSTa JUrEMa para exercer 
nas promotorias de justiça de ações constitucionais e fazenda pública de 
Belém, as atribuições do 5º cargo, no período de 7/3 a 5/4/2019, sem 
prejuízo das demais atribuições.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
GaBiNETE da SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JU-
rÍdico-iNSTiTUcioNal. Belém, 28 de fevereiro de 2019.
cÂNdida dE JESUS riBEiro do NaSciMENTo
Subprocuradora-Geral de Justiça,
área jurídico-institucional

PORTARIA Nº 1172/2019-MP/PGJ
a SUBProcUradora-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-
iNSTiTUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela 
PorTaria Nº 4574/2013-MP/PGJ, de 24 de julho de 2013;
coNSidEraNdo o disposto no art. 18, inciso V, da lei orgânica do Minis-
tério Público do Estado do Pará, nº 057, de 06 de julho de 2006;
coNSidEraNdo os termos do expediente protocolizado sob nº 
10732/2019;
r E S o l V E:
rEVoGar, a contar de 1º/3/2019, a designação do promotor de justiça 
Mário cÉSar NaBaNTiNo arraiS BraÚNa para, sem prejuízo das 
demais atribuições, exercer as atribuições do cargo da promotoria de 
justiça de curralinho, contida na PorTaria Nº 929/2019-MP/PGJ, de 
18/2/2019.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
GaBiNETE da SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JU-
rÍdico-iNSTiTUcioNal. Belém, 28 de fevereiro de 2019.
cÂNdida dE JESUS riBEiro do NaSciMENTo
Subprocuradora-Geral de Justiça,
área jurídico-institucional

PORTARIA Nº 1191/2019-MP/PGJ
a SUBProcUradora-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-
iNSTiTUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela 
PorTaria Nº 4574/2013-MP/PGJ, de 24 de julho de 2013;
coNSidEraNdo o disposto no art. 18, inciso iX, alínea f, da lei orgânica 
do Ministério Público do Estado do Pará, nº 057, de 06 de julho de 2006;
coNSidEraNdo a decisão do Egrégio conselho Superior do Ministério 
Público que indicou o promotor de justiça lauro francisco da Silva freitas 
Júnior à promoção para o cargo de 2º promotor de justiça de Mosqueiro, 
conforme ata da 4ª sessão ordinária do conselho Superior do Ministério 
Público, ocorrida no dia 27/2/2019, publicada no d.o.E. nº 33816, de 
1º/3/2019;
coNSidEraNdo que apenas, excepcionalmente, o promotor de justiça 
pode exercer suas atribuições em promotoria de justiça diversa da qual 
for titular;
coNSidEraNdo a atuação da promotora de justiça Silvia regina Klautau 
Miléo no 9º cargo das promotorias de justiça da infância e juventude de 
Belém;
coNSidEraNdo a vacância do 2º cargo das promotorias de justiça cri-
minal de icoaraci;
CONSIDERANDO a necessidade de assegurar a eficaz continuidade dos 
serviços ministeriais no âmbito dos 1º e 2º cargos das promotorias de 
justiça criminal de icoaraci;
r E S o l V E: 
dESiGNar o promotor de justiça laUro fraNciSco da SilVa frEiTaS 
JÚNior para exercer nas promotorias de justiça criminal de icoaraci, as 
atribuições dos 1º e 2º cargos, a contar de 7/3/2019, com prejuízo de 
sua titularidade.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
GaBiNETE da SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JU-
rÍdico-iNSTiTUcioNal. Belém, 1º de março de 2019.
cÂNdida dE JESUS riBEiro do NaSciMENTo
Subprocuradora-Geral de Justiça,
área jurídico-institucional

PORTARIA Nº 1192/2019-MP/PGJ
a SUBProcUradora-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-
iNSTiTUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela 
PorTaria Nº 4574/2013-MP/PGJ, de 24 de julho de 2013;
coNSidEraNdo o disposto no art. 18, inciso V, da lei orgânica do Minis-
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tério Público do Estado do Pará, nº 057, de 06 de julho de 2006;
r E S o l V E:
rEVoGar, a contar de 2/3/2019, a designação da promotora de justiça 
BrENda MEliSSa fErNaNdES loUrEiro BraGa para, sem prejuízo das 
demais atribuições, exercer nas promotorias de justiça de Tomé-açu, as 
atribuições do 2º cargo, contida na PorTaria Nº 166/2019-MP/PGJ, de 
17/1/2019.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
GaBiNETE da SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JU-
rÍdico-iNSTiTUcioNal. Belém, 1º de março de 2019.
cÂNdida dE JESUS riBEiro do NaSciMENTo
Subprocuradora-Geral de Justiça,
área jurídico-institucional

PORTARIA Nº 1193/2019-MP/PGJ
a SUBProcUradora-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-
iNSTiTUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela 
PorTaria Nº 4574/2013-MP/PGJ, de 24 de julho de 2013;
coNSidEraNdo o disposto no art. 18, inciso iX, alínea f, da lei orgânica 
do Ministério Público do Estado do Pará, nº 057, de 06 de julho de 2006;
coNSidEraNdo a atuação do promotor de justiça lauro francisco da 
Silva freitas Júnior nas promotorias de justiça criminal de icoaraci;
CONSIDERANDO a necessidade de assegurar a eficaz continuidade dos 
serviços ministeriais no âmbito do 6º cargo das promotorias de justiça de
Marituba;
r E S o l V E: 
dESiGNar as promotoras de justiça aNa Maria MaGalHÃES dE carVa-
lHo e daNiEla SoUZa filHo MoUra para exercerem nas promotorias 
de justiça de Marituba, as atribuições do 6º cargo, a contar de 7/3/2019, 
sem prejuízo das demais atribuições.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
GaBiNETE da SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JU-
rÍdico-iNSTiTUcioNal. Belém, 1º de março de 2019.
cÂNdida dE JESUS riBEiro do NaSciMENTo
Subprocuradora-Geral de Justiça,
área jurídico-institucional

PORTARIA Nº 1194/2019-MP/PGJ
a SUBProcUradora-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-
iNSTiTUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela 
PorTaria Nº 4574/2013-MP/PGJ, de 24 de julho de 2013;
coNSidEraNdo o disposto no art. 18, inciso V, da lei orgânica do Minis-
tério Público do Estado do Pará, nº 057, de 06 de julho de 2006;
coNSidEraNdo a decisão do Egrégio conselho Superior do Ministério 
Público referente ao pedido de desistência da indicação do promotor de 
justiça Wilson Gaia farias à remoção para o cargo da promotoria de jus-
tiça de faro, conforme ata da 3ª sessão ordinária do conselho Superior 
do Ministério Público, ocorrida no dia 13/2/2019, publicada no d.o.E. nº 
33809, de 21/2/2019;
r E S o l V E:
rEVoGar, a contar de 21/2/2019, a designação do promotor de justiça 
WilSoN Gaia fariaS para, com prejuízo de sua titularidade, exercer 
as atribuições do cargo da promotoria de justiça de irituia, contida na 
PorTaria Nº 516/2019-MP/PGJ, de 1º/2/2019.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
GaBiNETE da SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JU-
rÍdico-iNSTiTUcioNal. Belém, 1º de março de 2019.
cÂNdida dE JESUS riBEiro do NaSciMENTo
Subprocuradora-Geral de Justiça,
área jurídico-institucional

PORTARIA Nº 1254/2019-MP/PGJ
a SUBProcUradora-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-
iNSTiTUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela 
PorTaria Nº 4574/2013-MP/PGJ, de 24 de julho de 2013;
coNSidEraNdo o disposto no art. 18, inciso iX, alínea f, da lei orgânica 
do Ministério Público do Estado do Pará, nº 057, de 06 de julho de 2006;
coNSidEraNdo a vacância do 1º cargo das promotorias de justiça de 
Mosqueiro;
CONSIDERANDO a necessidade de assegurar a eficaz continuidade dos 
serviços ministeriais no âmbito do 1º cargo das promotorias de justiça 
de Mosqueiro;
r E S o l V E: 
dESiGNar o promotor de justiça SaNdro raMoS cHErMoNT para exer-
cer nas promotorias de justiça de Mosqueiro, as atribuições do 1º cargo, 
no período de 1º a 7/3/2019, com prejuízo de sua titularidade.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
GaBiNETE da SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JU-
rÍdico-iNSTiTUcioNal. Belém, 8 de março de 2019.
cÂNdida dE JESUS riBEiro do NaSciMENTo
Subprocuradora-Geral de Justiça,
área jurídico-institucional

PORTARIA Nº 1287/2019-MP/PGJ
a SUBProcUradora-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-
iNSTiTUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela 
PorTaria Nº 4574/2013-MP/PGJ, de 24 de julho de 2013;
coNSidEraNdo o disposto no art. 18, inciso iX, alínea f, da lei orgânica 
do Ministério Público do Estado do Pará, nº 057, de 06 de julho de 2006;
CONSIDERANDO a necessidade de assegurar a eficaz continuidade dos 
serviços ministeriais no âmbito do 2º cargo das promotorias de justiça de 
violência doméstica e familiar contra a mulher de Belém;
coNSidEraNdo os termos do ofício nº 007/2019/MP/2ªPJVdfM, datado 
de 28/2/2019, protocolizado sob nº 10355/2019, em 28/2/2019;
r E S o l V E:
dESiGNar os promotores de justiça abaixo nominados para, sem preju-

ízo das demais atribuições, oficiarem nas sessões do tribunal do júri, de 
atribuição do 2º cargo das promotorias de justiça de violência doméstica e 
familiar contra a mulher de Belém, referentes aos autos e dias indicados, 
podendo adotar medidas pertinentes, inclusive interpor recursos:

Dias Processos Promotores de Justiça
12/3/2019 0022730-62.2009.8.14.0401 aNa Maria MaGalHÃES dE carValHo
14/3/2019 0012708-02.2008.8.14.0401 JoSÉ rUi dE alMEida BarBoZa

PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
GaBiNETE da SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JU-
rÍdico-iNSTiTUcioNal. Belém, 11 de março de 2019.
cÂNdida dE JESUS riBEiro do NaSciMENTo
Subprocuradora-Geral de Justiça,
área jurídico-institucional

PORTARIA Nº 1387/2019-MP/PGJ
a SUBProcUradora-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-
iNSTiTUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela 
PorTaria Nº 4574/2013-MP/PGJ, de 24 de julho de 2013;
coNSidEraNdo o disposto no art. 18, inciso iX, alínea f, da lei orgânica 
do Ministério Público do Estado do Pará, nº 057, de 06 de julho de 2006 
c/c art. 24 da lei federal nº 8625/1993;
CONSIDERANDO a imperiosa necessidade de se garantir a eficaz continui-
dade dos serviços ministeriais no âmbito do 1º cargo das promotorias de 
justiça de altamira;
coNSidEraNdo os termos do ofício nº 2019/109-MP/1PJcaTM, datado 
de 28/2/2019, protocolizado sob nº 12176/2019, em 12/3/2019;
r E S o l V E:
dESiGNar o promotor de justiça aNToNio MaNoEl cardoSo diaS para 
oficiar em conjunto com a promotora de justiça PALOMA SAKALEM na 
sessão do tribunal do júri, pautada para o dia 13/3/2019, referente aos 
autos do processo nº 0000445-06.2012.8.14.0075, de atribuição do 1º 
cargo das promotorias de justiça de altamira, sem prejuízo das demais 
atribuições.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
GaBiNETE da SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JU-
rÍdico-iNSTiTUcioNal. Belém, 13 de março de 2019.
cÂNdida dE JESUS riBEiro do NaSciMENTo
Subprocuradora-Geral de Justiça,
área jurídico-institucional

Protocolo: 414404
EXTRATO DA PORTARIA N° 027/2019-MP/6ª PJP

a 6ª Promotora de Justiça cível de Parauapebas, com fundamento no 
art. 129, da cf/88, art. 26, da lei nº 8.625/93, art.52, da lei comple-
mentar Estadual nº 057/06 e no art. 4°, inc. Vi da rESolUÇao n° 23 
- cNMP, de 17/09/07, torna pública a instauração do inquérito civil n° 
008/2019-MP/6ª PJP, de SiMP nº 001919-030/2018, o qual se encontra à 
disposição na Promotoria de Justiça de Parauapebas, situada na rua B, nº 
440, Bairro cidade Nova, cEP 68.515-000 - Parauapebas - Pará - fone/
fax: (94) 3346-1664.
Portariua Nº 027/2019-MP/6ª PJP
investigados: Bar EMPrESa driNKS; PrEfEiTUra MUNiciPal dE Pa-
raUaPEBaS.
assunto: apuração acerca da possível prática de poluição sonora emitida 
pelo Bar EMPrESa driNKS, localizado na rua Paulo afonso, 206, Bairro 
da Paz, nesta cidade, bem como a responsabilidade do Município quanto à 
sua omissão em promover a regular fiscalização.
crystina Michiko Taketa Morikawa - Promotora de Justiça.

Protocolo: 414305
PORTARIA N.º 135/2019-MP/SGJ-TA

a SUBProcUradora-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-adMi-
NiSTraTiVa, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela Porta-
ria n.º 114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018;
coNSidEraNdo os termos do expediente protocolizado sob nº 
55382/2018, em 03/12/2018;
coNSidEraNdo que é dever da administração a apuração de irregulari-
dades no serviço público, conforme prescrito no art. 199 da lei Estadual 
nº 5.810, de 24/1/1994,
r E S o l V E:
i – iNSTaUrar Processo administrativo disciplinar objetivando apurar 
eventual falta funcional praticada por servidor registrado sob a Matrícula 
n.º 999.2718, por infringência, em tese, ao disposto nos incisos Vii e iX, 
do art. 178, da lei Estadual nº 5.810/94.
ii - dESiGNar a comissão Permanente de Processo administrativo 
disciplinar e Sindicância, constituída por meio da PorTaria Nº 935/2018-
MP/SGJ-Ta, composta pelos servidores estáveis JoSÉ VENÍciUS fraNco 
dE oliVEira (Presidente), MaUro cÈSar carValHo dE carValHo e 
JoEl carloS dE oliVEira aSSUNÇÂo (Membros), para atuarem no 
procedimento.
iii – fiXar o prazo de 60 (sessenta) dias para a conclusão dos trabalhos
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
GaBiNETE da SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa 
TÉcNico-adMiNiSTraTiVa, Belém, 13 de março de 2019.
lEila Maria MarQUES dE MoraES
Subprocuradora-Geral de Justiça,
para a área Técnico-administrativa, em exercício
PorTaria N.º 136/2019-MP/SGJ-Ta
a SUBProcUradora-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-adMi-
NiSTraTiVa, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela Porta-
ria n.º 114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018;
coNSidEraNdo os termos do expediente protocolizado sob o nº 
49598/2015, em 21/10/2015;
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coNSidEraNdo que é dever da administração a apuração de irregulari-
dades no serviço público, conforme prescrito no art. 199 da lei Estadual 
nº 5.810, de 24/1/1994,
r E S o l V E:
i – iNSTaUrar Processo administrativo disciplinar objetivando apurar 
eventual falta funcional praticada pela servidora registrada sob a Matrícu-
la n.º 999.351, por infringência, em tese ao disposto no art. 177, ii e Vi, 
da lei Estadual nº 5.810/94
ii - dESiGNar a comissão Permanente de Processo administrativo 
disciplinar e Sindicância, constituída por meio da PorTaria Nº 935/2018-
MP/SGJ-Ta, composta pelos servidores estáveis JoSÉ VENÍciUS fraNco 
dE oliVEira (Presidente), MaUro cÈSar carValHo dE carValHo e 
JoEl carloS dE oliVEira aSSUNÇÂo (Membros), para atuarem no 
procedimento
iii – fiXar o prazo de 60 (sessenta) dias para a conclusão dos trabalhos.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
GaBiNETE da SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa 
TÉcNico-adMiNiSTraTiVa, Belém, 13 de março de 2019.
lEila Maria MarQUES dE MoraES
Subprocuradora-Geral de Justiça,
para a área Técnico-administrativa, em exercício

Protocolo: 414136
EXTRATO DE TERMO ADITIVO à ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

NÚM. DO TERMO ADITIVO: 2.
NÚM. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 045/2018-MP/PA.

Partes: Ministério Público do Estado do Pará e a Empresa MoBiliZa 
loGÍSTica SErViÇo dE TraNSPorTE dE PaSSaGEiroS lTda (cNPJ: 
31.190.360/0001-27).
objeto do contrato: Prestação de serviços de transporte, incluindo veí-
culos e motoristas devidamente habilitados, sem o fornecimento de com-
bustível, para atender a demanda do Ministério Público do Estado do Pará
Justificativa do Aditamento: Substituição da titularidade das obrigações 
contratuais relativas à ata de registro de Preços nº 045/2018-MP/Pa, 
da Empresa r. da costa Teixeira Serviços - EPP para a Empresa Mobiliza 
logística Serviço de Transporte de Passageiros lTda, devido a ocorrência 
de cisão societária.
data de assinatura: 13/03/2019.
ordenador responsável: dra. cândida de Jesus ribeiro do Nascimento, 
Procuradora-Geral de Justiça, e.e.

Protocolo: 414098
EXTraTo dE aTa dE rEGiSTro dE PrEÇoS 
Nº. da ata de registro de Preços: 025/2019-MP/Pa.
Modalidade de licitação: Pregão Eletrônico nº. 046/2018-MP/Pa
Partes contratantes: Ministério Público do Estado do Pará e a empresa 
cHriSTiaNE SoarES SaNToS do NaSciMENTo-EPP (29.307.671/0001-
81).
objeto: rEGiSTro dE PrEÇoS Para aQUiSiÇÕES dE MaTErial Para 
coNfEcÇÃo E MaNUTENÇÃo da rEdE TElEfÔNica E ElÉTrica.
data da assinatura: 13/03/2019.
Vigência: 15/03/2019 a 14/03/2020.
Preços registrados: 

29.307.671/0001-81- CHRISTIANE SOARES SANTOS DO NASCIMENTO

Item Descrição Unidade de 
Fornecimento Quantidade Valor 

Unitário Valor Global

183 unidade 400 r$ 1,89 r$756,00

Descrição:Base para lâmpada fluorescente MT-1013, pressão anti-vibratório para lâmpada 
T8-T12, base G13.
Marca:decorlux fabricante:decorlux Modelo / Versão:MT-1013

190 áGUa unidade 5 r$ 24,98 r$ 124,90

descrição:Bóia elétrica (controle de nível de água), tipo superior de 30ª
Marca:ferpi fabricante:ferpi Modelo / Versão:30a

210 metro 800 r$ 1,18 r$ 944,00

Descrição:Conduíte flexível, em PVC, de ½, disponibilizados em lotes de 100 metros 
cada.
Marca:plastman fabricante:plastman Modelo / Versão:1/2

223 pacote 200 r$ 3,98 r$ 796,00

descrição:abraçadeira junta cabos BN, pacote com 10 (dez) unidades cada.
Marca:brasfort fabricante:brasfort Modelo / Versão:bn

224 pacote 200 r$ 4,88 r$ 976,00

descrição:abraçadeira junta cabos UBN, pacote com 10 (dez) unidades cada.
Marca:brasfort fabricante:brasfort Modelo / Versão:ubn

254 pacote 5 r$ 2,99 r$ 14,95

descrição:luva roscável de 1/2/”, pacote com 10 (dez) unidades cada.
Marca:termo fabricante:termo Modelo / Versão:roscável de 1/2

268 pacote 5 r$ 9,98 r$ 49,90

descrição:curva de 90º curta, roscável de 3/4”, pacote com 10 (dez) unidades cada.
Marca:dantas fabricante:dantas Modelo / Versão:roscável de 3/4”

Endereço da contratada: rua Elpidio alves da cruz, 575, sala 103, roger, 
João Pessoa, Paraíba, cEP 58.020-370, Telefone (83) 3512-2361, e-mail 
ssncomercial2018@gmail.com ordenador responsável: cÂNdida dE JE-
SUS riBEiro do NaSciMENTo.
foro: Belém.

Protocolo: 414536

EXTraTo dE aTa dE rEGiSTro dE PrEÇoS 
Nº. da ata de registro de Preços: 020 /2019-MP/Pa.
Modalidade de licitação: Pregão Eletrônico nº. 046/2018-MP/Pa
Partes contratantes: Ministério Público do Estado do Pará e a empresa 
PorTEla loGÍSTica E coNSTrUÇÕES EirEli - ME (16.911.267/0001-
70).
objeto: rEGiSTro dE PrEÇoS Para aQUiSiÇÕES dE MaTErial Para 
coNfEcÇÃo E MaNUTENÇÃo da rEdE TElEfÔNica E ElÉTrica.
data da assinatura: 12/03/2019.
Vigência: 15/03/2019 a 14/03/2020.
Preços registrados: 

16.911.267/0001-70- PORTELA LOGÍSTICA E CONSTRUÇÕES EIRELI

Item Descrição Unidade de 
Fornecimento Quantidade Valor 

Unitário Valor Global

1 metro 1000 r$ 5,45 r$ 5.450,00
Descrição:Cabo flexível 1KV dupla camada* - 16 mm² cor: preta
Marca:Indusflex Fabricante:Indusflex Modelo / Versão:Indusflex
2 metro 1000 r$ 5,82 r$ 5.820,00
Descrição:Cabo flexível 1KV dupla camada* - 16 mm² cor: vermelha
Marca:Indusflex Fabricante:Indusflex Modelo / Versão:Indusflex
3 metro 600 r$ 5,69 r$ 3.414,00
Descrição:Cabo flexível 1KV dupla camada* - 16 mm² cor: verde
Marca:Indusflex Fabricante:Indusflex Modelo / Versão:Indusflex
4 metro 1000 r$ 3,33 r$ 3.330,00
Descrição:Cabo flexível 750V dupla camada* - 10,0mm² cor: preta
Marca:Indusflex Fabricante:Indusflex Modelo / Versão:Indusflex
5 metro 1000 r$ 3,33 r$ 3.330,00
Descrição:Cabo flexível 750V dupla camada* - 10,0mm² cor: vermelha
Marca:Indusflex Fabricante:Indusflex Modelo / Versão:Indusflex
6 metro 600 r$ 3,33 r$ 1.998,00
Descrição:Cabo flexível 750V dupla camada* - 10,0mm² cor: verde
Marca:Indusflex Fabricante:Indusflex Modelo / Versão:Indusflex
7 metro 1000 r$ 0,68 r$ 680,00
Descrição:Cabo flexível 750V dupla camada* - 2,5mm2 cor: verde
Marca:Indusflex Fabricante:Indusflex Modelo / Versão:Indusflex
8 metro 3500 r$ 0,68 r$ 2.380,00
Descrição:Cabo flexível 750V dupla camada* - 2.5 mm² cor: preta
Marca:Indusflex Fabricante:Indusflex Modelo / Versão:Indusflex
9 metro 2500 r$ 0,68 r$ 1.700,00
Descrição:Cabo flexível 750V dupla camada* - 2.5 mm² cor: vermelha
Marca:Indusflex Fabricante:Indusflex Modelo / Versão:Indusflex
10 metro 2500 r$ 0,68 r$ 1.700,00
Descrição:Cabo flexível 750V dupla camada* - 2,5 mm² cor: azul
Marca:Indusflex Fabricante:Indusflex Modelo / Versão:Indusflex
11 metro 1500 r$ 0,43 r$ 645,00
Descrição:Cabo flexível 750V dupla camada* - 1,5 mm² cor: preta
Marca:Indusflex Fabricante:Indusflex Modelo / Versão:Indusflex
12 metro 1500 r$ 0,43 r$ 645,00
Descrição:Cabo flexível 750V dupla camada* - 1,5 mm² cor: azul
Marca:Indusflex Fabricante:Indusflex Modelo / Versão:Indusflex
13 metro 1500 r$ 1,21 r$ 1.815,00
Descrição:Cabo flexível 750V dupla camada* - 4,0mm² cor: preta
Marca:Indusflex Fabricante:Indusflex Modelo / Versão:Indusflex
14 metro 800 r$ 1,21 r$ 968,00
Descrição:Cabo flexível 750V dupla camada* - 4,0 mm² cor verde
Marca:Indusflex Fabricante:Indusflex Modelo / Versão:Indusflex
15 metro 1500 r$ 1,21 r$ 1.815,00
Descrição:Cabo flexível 750V dupla camada* - 4,0mm² cor: vermelha
Marca:Indusflex Fabricante:Indusflex Modelo / Versão:Indusflex
16 metro 1000 r$ 1,73 r$ 1.730,00
Descrição:Cabo flexível 750V dupla camada* - 6,0 mm² cor: preta
Marca:Indusflex Fabricante:Indusflex Modelo / Versão:Indusflex
17 metro 1000 r$ 1,90 r$ 1.900,00
Descrição:Cabo flexível 750V dupla camada* - 6,0 mm² cor: vermelha
Marca:Indusflex Fabricante:Indusflex Modelo / Versão:Indusflex
18 metro 500 r$ 1,78 r$ 890,00
Descrição:Cabo flexível 750V dupla camada* - 6,0 mm² cor: verde
Marca:Indusflex Fabricante:Indusflex Modelo / Versão:Indusflex
22 metro 2500 r$ 2,12 r$ 5.300,00
descrição:cabo PP 3 x 1,5 mm²
Marca:Indusflex Fabricante:Indusflex Modelo / Versão:Indusflex
23 metro 3000 r$ 3,64 r$ 10.920,00

descrição:cabo PP 3 x 2,5 mm²
Marca:Indusflex Fabricante:Indusflex Modelo / Versão:Indusflex

24 netro 500 r$ 5,38 r$ 2.690,00
descrição:cabo PP 3 x 4mm²
Marca:Indusflex Fabricante:Indusflex Modelo / Versão:Indusflex
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26 metro 300 r$ 20,79 r$ 6.237,00
Descrição:Cabo flexível 1KV, dupla camada* - 50 mm², cor: preta
Marca:Indusflex Fabricante:Indusflex Modelo / Versão:Indusflex
27 metro 500 r$ 7,82 r$ 3.910,00
Descrição:Cabo flexível 1KV, dupla camada* - 25 mm², cor: preta
Marca:Indusflex Fabricante:Indusflex Modelo / Versão:Indusflex
28 metro 500 r$ 11,20 r$ 5.600,00
Descrição:Cabo flexível 1KV, dupla camada* - 25 mm², cor: preta
Marca:Indusflex Fabricante:Indusflex Modelo / Versão:Indusflex
34 metro 100 r$ 27,94 r$ 2.794,00
Descrição:Cabo flexível 1KV, dupla camada* - 70 mm², cor: preta
Marca:Indusflex Fabricante:Indusflex Modelo / Versão:Indusflex
99 unidade 20 r$ 20,14 r$ 402,80
Descrição:Refletor LED, com lente de proteção, bivolt, 10 W, mínimo de 5500K, alcance 
de 12m. Garantia de 01 (um) ano.
Marca:arcoiris fabricante:arcoiris Modelo / Versão:arcoiris
100 unidade 20 r$ 41,18 r$ 823,60
Descrição:Refletor LED, com lente de proteção, bivolt, 30 W, mínimo de 5500K, alcance 
de 18m. Garantia de 01 (um) ano.
Marca:arcoiris fabricante:arcoiris Modelo / Versão:arcoiris
101 unidade 20 r$ 51,99 r$ 1.039,80
Descrição:Refletor LED, com lente de proteção, bivolt, 50 W, mínimo de 5500K, alcance 
de 21m. Garantia de 01 (um) ano.
Marca:arcoiris fabricante:arcoiris Modelo / Versão:arcoiris
193 unidade 100 r$ 40,63 r$ 4.063,00
descrição:filtro de linha com proteção e capacidade para 8 tomadas 2P+T, tensão 
nominal de entrada 110V/220V, com indicador de proteção ativa e supressor de pico 
de voltagem. Proteção contra sobre-tensão e sobrecorrente. Incorpore filtros EMI e RFI 
capacitivo e torcidal. cabo PP com comprimento mínimo de 1,50m e capacidade para 
consumo de até 1100W, certificado pelo IMETRO.
Marca:Tda fabricante:Tda Modelo / Versão:Tda

Endereço da contratada: rua Jacob ferrarini, n.º179, cnj. 02, Jardim 
Graciosa, campina Grande do Sul - Pr, cEP: 83.430-000, Tel. (41)3140-
6265, (41)3140-6266, licitacoes@grupoportela.com.br.
ordenador responsável: GilBErTo ValENTE MarTiNS.
foro: Belém.

Protocolo: 414472
PORTARIA Nº. 004/2019-MP/4ªPJSIP

EXTRATO DA PORTARIA DE INSTAURAÇÃO DO PROCEDIMENTO 
ADMINISTRATIVO Nº. 003/2019-MP/4ªPJSIP

a 4ª ProMoTora dE JUSTiÇa dE SaNTa iZaBEl do Pará torna público 
a instauração do Procedimento administrativo nº. 003/2019-MP/4ªPJSiP 
que se encontra a disposição na rua Valentim José ferreira, nº 1325, 
bairro Nova Brasília, Santa izabel do Pará.
Procedimento administrativo: nº 003/2019-MP/4ªPJSiP
data da conversão: 18.02.2019.
instaurante: 4º cargo da Promotoria de Justiça de Santa izabel do Pará
Objeto: Para fins de fiscalização da atividade desenvolvidas por moto-
ristas não cadastrados na associação de taxistas do Município de Santa 
izabel do Pará, buscando a adoção de medidas para evitar danos aos 
consumidores.
VYllYa coSTa Barra SErENi – 4ª Promotora de Justiça Titular

Protocolo: 414115

EXTRATO DE TERMO ADITIVO à ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
NÚM. DO TERMO ADITIVO: 2.

NÚM. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 059/2018-MP/PA.
Partes: Ministério Público do Estado do Pará e a Empresa MoBiliZa 
loGÍSTica SErViÇo dE TraNSPorTE dE PaSSaGEiroS lTda (cNPJ: 
31.190.360/0001-27).
objeto do contrato: Prestação de serviços de transporte, incluindo veí-
culos e motoristas devidamente habilitados, sem o fornecimento de com-
bustível, para atender a demanda do Ministério Público do Estado do Pará
Justificativa do Aditamento: Substituição da titularidade das obrigações 
contratuais relativas à ata de registro de Preços nº 059/2018-MP/Pa, 
da Empresa r. da costa Teixeira Serviços - EPP para a Empresa Mobiliza 
logística Serviço de Transporte de Passageiros lTda, devido a ocorrência 
de cisão societária.
data de assinatura: 13/03/2019.
ordenador responsável: dra. cândida de Jesus ribeiro do Nascimento, 
Procuradora-Geral de Justiça, e.e.

Protocolo: 414099

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
Nº. da Ata de Registro de Preços: 024/2019-MP/PA.

Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico nº. 046/2018-MP/PA
Partes contratantes: Ministério Público do Estado do Pará e a empresa 
WZ UNiao aUToMacao E ElETrica EirEli-EPP (08.772.301/0001-45).
objeto: rEGiSTro dE PrEÇoS Para aQUiSiÇÕES dE MaTErial Para 
coNfEcÇÃo E MaNUTENÇÃo da rEdE TElEfÔNica E ElÉTrica.
data da assinatura: 13/03/2019.
Vigência: 15/03/2019 a 14/03/2020.

Preços Registrados: 

08.772.301/0001-45- WZ UNiao aUToMacao E ElETrica EirEli

Item Descrição Unidade de 
Fornecimento Quantidade Valor Unitário Valor Global

81 unidade 10 r$ 32,27 r$ 322,70
descrição:disjuntor bipolar 70a, padrão diN
Marca:JNG fabricante:JNG Modelo / Versão:disjuntor
89 unidade 20 r$ 91,60 r$ 1.832,00
descrição ofertado:disjuntor tripolar 70a, padrão diN
Marca:JNG fabricante:JNG Modelo / Versão:disjuntor
90 unidade 40 r$ 119,95 r$ 4.798,00
descrição:disjuntor tripolar 100a padrão diN
Marca:JNG fabricante:JNG Modelo / Versão:disjuntor
91 unidade 15 r$ 259,97 r$ 3.899,55
descrição:disjuntor tripolar 125a padrão diN
Marca:JNG fabricante:JNG Modelo / Versão:disjuntor
154 unidade 300 r$ 5,98 r$ 1.794,00
descrição:Tomada simples 10a, 2P +T, de embutir com suporte e placa 4x2, linha modular, cor 
branca
Marca:ilUMi fabricante:ilUMi Modelo / Versão:Tomada
161 unidade 200 r$ 8,98 r$ 1.796,00
Descrição:Tomada dupla fixa, 2P+T, 10A, sobrepor, linha box
Marca:ilUMi fabricante:ilUMi Modelo / Versão:Tomada
163 unidade 50 r$ 11,47 r$ 573,50
Descrição:Tomada dupla fixa, 2P+T, 20A, sobrepor, linha box
Marca:ilUMi fabricante:ilUMi Modelo / Versão:Tomada
172 unidade 100 r$ 2,42 r$ 242,00
descrição:Plug (pino) prensa cabo 2P+T 10a,
Marca:ilUMi fabricante:ilUMi Modelo / Versão:Plug
198 unidade 15 r$ 17,57 r$ 263,55
descrição:relé foto elétrico 220V, com base
Marca:ilUMi fabricante:ilUMi Modelo / Versão:relé
199 unidade 15 r$ 18,13 r$ 271,95
descrição:relé fotoelétrico 127V, com base
Marca:ilUMi fabricante:ilUMi Modelo / Versão:relé
228 pacote 10 r$ 157,72 r$ 1.577,20
descrição:Bateria alcalina 9V, pacote com 10 (dez) unidades cada.
Marca:ElGiN fabricante:ElGiN Modelo / Versão:Bateria

Endereço da contratada: rua – antonio José da Silva Nº. 9, Jd. Sinobe 
francisco Morato – SP, e-mail – comercial@wzuniao.com.br Tel/fax: (11) 
4609-2715/2855.
ordenador responsável: cÂNdida dE JESUS riBEiro do NaSciMENTo.
foro: Belém.

Protocolo: 414530
EXTRATO DE PORTARIA DE INSTAURAÇÃO

 DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO
a Promotora de Justiça Titular do 4º cargo das Promotorias de Justiça de 
Benevides - defesa comunitária e cidadania, da infância, Juventude e 
Idosos, Pessoas com Deficiências, do Meio Ambiente, do Consumidor, de 
Urbanismo e do ordenamento Público, dra. regiane Brito coelho ozanan, 
torna pública a instauração do Procedimento administrativo nº 000428-
036/2019, que se encontra à disposição no Ministério Público de Bene-
vides, situada à av. Nações Unidas, nº 70, Bairro centro, Município de 
Benevides, Pará, fone: (91) 37241408.
Portaria de instauração nº 011/2019-MP/PJB/4ºcargo
data da instauração: 08/03/2019
objeto: acompanhamento das eleições dos novos membros do conselho 
Tutelar do Município de Benevides, para o mandato referente aos anos de 
2020/2023.
Promotoria de Justiça: 4ª Promotoria de Justiça de Benevides
Promotor de Justiça: dra. regiane Brito coelho ozanan

Protocolo: 414295
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

Nº. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 019 /2019-MP/PA.
MODALIDADE DE LICITAÇÃO

 PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 046/2018-MP/PA
Partes contratantes: Ministério Público do Estado do Pará e a empresa 
HlP coMErcio ElETro-foNia lTda - EPP (16.866.828/0001-67).
objeto: rEGiSTro dE PrEÇoS Para aQUiSiÇÕES dE MaTErial Para 
coNfEcÇÃo E MaNUTENÇÃo da rEdE TElEfÔNica E ElÉTrica.
data da assinatura: 12/03/2019.
Vigência: 15/03/2019 a 14/03/2020.
Preços Registrados: 

16.866.828/0001-67- H L P COMERCIO ELETRO-FONIA LTDA

Item Descrição Unidade de 
Fornecimento Quantidade Valor 

Unitário Valor Global

93 unidade 100 r$ 27,12 r$ 2.712,00
descrição:lâmpada Par-30 Super lEd, Bivolt, Base E-27, com 12 ou 9W, 6400K, com 01 
(um) ano de garantia.
Marca:empalux fabricante:empalux Modelo / Versão:lâmpada lEd
95 unidade 100 r$ 36,99 r$ 3.699,00
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descrição:lâmpada Par-38 Super lEd, Bivolt, Base E-27, com 16 ou 12 W, 6400K, com 
01 (um) ano de garantia.
Marca:empalux fabricante:empalux Modelo / Versão:lâmpada lEd
97 unidade 4500 r$ 14,41 r$ 64.845,00
Descrição:Lâmpada tubular LED, 20 ou 18W, fluxo luminoso de 1800 lm ou maior, não 
necessita de reator, comparativo com a fluorescente 40W. Garantia de 01 (um) ano, 
comprimento 1,20m, base G13. cota Principal do item 97 – 75% da sua quantidade 
original – participação aberta.
Marca:empalux fabricante:empalux Modelo / Versão:lâmpada lEd
103 unidade 10 r$ 378,79 r$ 3.787,90
Descrição:Refletor LED, com lente de proteção, bivolt, 160 W, mínimo de 5500K, alcance 
de 21m. Garantia de 01 (um) ano
Marca:empalux Fabricante:empalux Modelo / Versão:refletor de Led
107 unidade 30 r$ 11,89 r$ 356,70
descrição:lâmpada super lEd VEla lisa, bivolt, base E-27, mínimo de 3000K, com 4 ou 
3W, com 01 (um) ano de garantia.
Marca:empalux fabricante:empalux Modelo / Versão:lâmpada lEd
109 unidade 100 r$ 8,03 r$ 803,00
descrição:lâmpada SUPErlEd 60, bivolt, base E-27, 6400K, 6W, com 01 (um) ano de 
garantia.
Marca:empalux fabricante:empalux Modelo / Versão:lâmpada lEd
110 unidade 100 r$ 6,79 r$ 679,00
descrição:lâmpada SUPErlEd 100, bivolt, base E-27, 6400K, 9W, com 01 (um) ano de 
garantia.
Marca:empalux fabricante:empalux Modelo / Versão:lâmpada lEd
111 unidade 100 r$ 75,98 r$ 7.598,00
descrição:lâmpada Bulbo lEd alTa PoTÊNcia, 40W ou superior, bivolt, 6400K. base 
E-27, com 01 (um) ano de garantia.
Marca:empalux fabricante:empalux Modelo / Versão:lâmpada lEd
232 peça 10 r$ 44,87 r$ 448,70
descrição:cabo para telefone com 1 par em peças de 100 metros.
Marca:multitoc fabricante:multitoc Modelo / Versão:cci 01p
233 peça 20 r$ 33,97 r$ 679,40
descrição:cabo para telefone com 2 pares em peças de 100 metros
Marca:multitoc fabricante:multitoc Modelo / Versão:cci 02p
234 peça 2 r$ 117,99 r$ 235,98
descrição:cabo para telefone com 5 pares em peças de 100 metros.
Marca:multitoc fabricante:multitoc Modelo / Versão:cci 05p
236 metro 100 r$ 15,47 r$ 1.547,00
descrição:cabo para telefone com 50 pares
Marca:coopersalto fabricante:coopersalto Modelo / Versão:cabo telefônico
237 unidade 60 r$ 6,99 r$ 419,40
descrição:cabo do monofone.
Marca:emave fabricante:emave Modelo / Versão:cabo espiral para telefone
240 unidade 80 r$ 3,83 r$ 306,40
descrição:Extensão telefônica lisa 5 metros cor preta, com conexão rJ 11.
Marca:emave fabricante:emave Modelo / Versão:cordão liso modular telefone

Endereço da contratada: Estrada Senador Salgado filho 726, olinda – Ni-
lópolis- rJ- cEP: 26510-111 , telefone (21) 2692-8918, e-mail: hlpsolu-
tions@hlpsolutions.com.br.
ordenador responsável: GilBErTo ValENTE MarTiNS.
foro: Belém.

Protocolo: 414454
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

Nº. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 021 /2019-MP/PA.
MODALIDADE DE LICITAÇÃO

 PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 046/2018-MP/PA
Partes contratantes: Ministério Público do Estado do Pará e a empresa rM 
coM dE MErcadoriaS E MaTEriaiS lTda (20.784.313/0001-95).
objeto: rEGiSTro dE PrEÇoS Para aQUiSiÇÕES dE MaTErial Para 
coNfEcÇÃo E MaNUTENÇÃo da rEdE TElEfÔNica E ElÉTrica.
data da assinatura: 12/03/2019.
Vigência: 15/03/2019 a 14/03/2020.
Preços registrados: 

20.784.313/0001-95- RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA

Item Descrição
Unidade de 

Fornecimento
Quantidade

Valor 
Unitário

Valor 
Global

78 unidade 60 r$ 20,99 r$ 1.259,40
descrição:disjuntor bipolar 40a, padrão diN
Marca:margirius fabricante:margirius Modelo / Versão:12364
149 unidade 100 r$ 10,69 r$ 1.069,00
descrição:interruptor de embutir de 2 teclas conjugado com tomada 2P+T de 10a, com 
espelho 4x2, linha modular com suporte, cor branca
Marca:PlUZiE fabricante:PlUZiE Modelo / Versão:7221
155 unidade 150 r$ 9,92 r$ 1.488,00
descrição:Tomada dupla 10a, 2P +T, de embutir com suporte e placa 4x2, linha modular, 
cor branca
Marca:PlUZiE fabricante:PlUZiE Modelo / Versão:7213
157 unidade 50 r$ 11,48 r$ 574,00

descrição:Tomada dupla 20a, 2P +T, de embutir com suporte e placa 4x2, linha modular, 
cor branca
Marca:PlUZiE fabricante:PlUZiE Modelo / Versão:7214
170 unidade 40 r$ 2,31 r$ 92,40
descrição:Plug (pino) bipolar 10a,
Marca:PlUZiE fabricante:PlUZiE Modelo / Versão:9200
171 unidade 80 r$ 3,80 r$ 304,00
descrição:Plug (pino) bipolar 20a,
Marca:PlUZiE fabricante:PlUZiE Modelo / Versão:9208
177 unidade 100 r$ 4,30 r$ 430,00
descrição:adaptador de plug padrão novo para tomada padrão antigo 10 a,
Marca:PlUZiE fabricante:PlUZiE Modelo / Versão:9294
180 unidade 10 r$ 30,00 r$ 300,00
descrição:arandela tartaruga branca
Marca:GoMES Garcia fabricante:GoMES Garcia Modelo / Versão:205478
188 unidade 100 r$ 3,51 r$ 351,00
descrição:Bocal em porcelana com base E-27 liso spot com rabicho
Marca:PlUZiE fabricante:PlUZiE Modelo / Versão:8602
194 pacote 30 r$ 82,87 r$ 2.486,10
descrição:fita isolante antichama 19mm x 20m marca 3M ou similar, para isolação de 
até 750V, pacote com 10 (dez) unidades cada.
Marca:WorKEr fabricante:WorKEr Modelo / Versão:96054
197 unidade 200 r$ 3,18 r$ 636,00
descrição:Plafon simples com base E-27
Marca:liEGE fabricante:liEGE Modelo / Versão:867560

Endereço da contratada: rua do comércio nº 770, Subsolo, Bairro cen-
tro, frederico Westphalen/rS – cEP 98400-000, Telefone: 55 3744 6243 
email: comerciorm1@gmail.com.
ordenador responsável: GilBErTo ValENTE MarTiNS.
foro: Belém.

Protocolo: 414482
EXTRATO DA PORTARIA Nº 001/2019-MP/1ªPJM

a Promotora de Justiça titular do 1º cargo de Marituba, com fundamento 
no art. 54, Vi e § 3º da lei complementar nº 057/06 e no art. 4º, inc. 
Vi da resolução nº 023/2007 do cNMP de 17/09/2006, torna pública a 
instauração do Procedimento administrativo nº 001/2019-MP/1ªPJM que 
se encontra em trâmite na Promotoria de Justiça de Marituba, com sede 
na rua cláudio Barbosa da Silva nº 380, Marituba, Pará.
Portaria Nº 001/2019-MP/1ªPJM
objeto: Procedimento administrativo instaurado para promover a apu-
ração da Notícia de fato nº 067/18-di, instaurada no dia 05/11/2018, 
acerca da necessidade de consulta e exames para a idosa dilce de Sousa 
Pereira, de 75 anos de idade. léa cristina Mouzinho da rocha (1ª PJM).

Protocolo: 414262

.

.

MINISTÉRIO PÚBLICO DE 
CONTAS DOS MUNICÍPIOS 
DO ESTADO DO PARÁ

CONTRATO
.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 02/2019
coNTraTaNTE: Ministério Público de contas dos Municípios do Es-
tado do Pará, Trav. Magno de araújo, nº 424 – Telégrafo. cNPJ nº: 
05.018.916/0001-92.
coNTraTada: EliTE SErViÇoS dE SEGUraNÇa lTda., inscrita no cNPJ 
sob o n°. 00.865.761/0001-06, estabelecida à av. Pedro Miranda, 1102 – 
Pedreira, cEP: 66.085-022 – Belém/Pa.
oBJETo: prestação de serviços de vigilância armada patrimonial.
ModalidadE: dispensa de licitação (art. 24, iV da lei nº 8.666/93).
daTa da aSSiNaTUra: 20/02/2019
ViGÊNcia: até 180 (cento e oitenta) dias, contados a partir da assinatura.
Valor GloBal: r$ 247.800,00 (duzentos e quarenta e sete mil e oito-
centos reais).
doTaÇÃo orÇaMENTária: 0112214428515-3390.37.
ordENadora rESPoNSáVEl: Maria regina franco cunha.

Protocolo: 414109

OUTRAS MATÉRIAS
RESOLUÇÃO Nº 002/2019

o conselho Superior do Ministério Público de contas dos Municípios do 
Estado do Pará,
considerando os termos e recomendações contidos no ofício nº 
03738/2018SEGEr/TcE?Pa, que recomenda a adoção de medidas visan-
do a eficiência e economicidade na compra de passagens aéreas;
considerando a necessidade de regulamentar a emissão de passagens 
aéreas no âmbito do MPcM;
resolve:
Estabelecer as normas e procedimentos internos para emissão de pas-
sagens e concessão de diárias, nos termos e disposições contidas nesta 
resolução.
Belém, 12 de março de 2019
Maria regina cunhaMaria inez K. de M. GueirosElisabeth M.S. da Silva

Protocolo: 414304
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MUNICÍPIOS
.

..

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE ABAETETUBA

.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA/PA
AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO

CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2019-SRP
a comissão Permanente de licitação do MUNicÍPio dE aBaETETUBa/Pa 
torna público o cHaMaMENTo para credenciamento de Bandas, Grupos e 
Músicos para apresentação artística nos diversos estilos musicais dirigidos 
a comunidade, em eventos promovidos pela Prefeitura Municipal de abae-
tetuba. o certame será realizado no dia 03/04/2019, às 09:00h, na sala de 
licitações, sito a rua Siqueira Mendes, nº 1359, Bairro centro - abaetetuba/
Pa. o Edital está à disposição dos interessados no endereço acima referido e 
no site: www.abaetetuba.pa.gov.br

Alcides Eufrásio da Conceição Negão
Prefeito

Protocolo: 414487

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE SANTA BÁRBARA DO PARÁ

.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA DO PARÁ
CREDENCIAMENTO 001/2017 - CPL/PMSBP

EXTraTo do 2º TErMo adiTiVo aoS coNTraToS Nº 040801/2017-PMSBP 
/ 040802/2017-fME / 040803/2017-fMS E 040804/2017-fMaS.
o presente Termo aditivo tem por oBJETiVo a alTEraÇÃo da raZÃo So-
cial da coNTraTada, passando a razão Social de aUriclEidE PErEira 
corrEa 56322534220 para a P corrEa - ME.
fundamentação prevista no art. 65, inciso ii - alínea a, da lei federal nº 
86.666/93, c/c. arts. 1.150 e 1.151 do código civil.
Santa Bárbara do Pará, 21 de fevereiro de 2019.

Nilson Ferreira dos Santos - Prefeito Municipal
Protocolo: 414526

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE SANTA IZABEL DO PARÁ

.

AVISO DE LICITAÇÃO FRACASSADA
Pregão Eletrônico Nº 004/2019 - 

Processo Administrativo Nº 977/2018- PMSIP/ SMS
a PrEfEiTUra MUNiciPal dE SaNTa iZaBEl do Pará, torna público que o 
Pregão Eletrônico N° 004/2019, objetivando contratação de empresa para 
execução de serviços diários de lavanderia Hospitalar para atender o Hospi-
tal dr. Edilson abreu e a Unidade de pronto atendimento -UPa, do município 
de Santa izabel do Pará, foi declaradofracaSSada, em razão que nenhuma 
empresa atender a todas as exigências editalícias.

Rosinaldo Ferreira de Freitas - PrEGoEiro cPl/PMSiP
Protocolo: 414527

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE SANTARÉM

.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM - SEMMA
AVISOS DE LICITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2019-SEMMA 
objeto: contratação de Empresa Especializada no fornecimento de Serviços 
Gráficos, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Meio Am-
biente - SEMMa e Órgãos a ela vinculados. data de abertura: 28 de março de 
2019 às 09h00, na SEMMa. o Edital poderá ser obtido pelo site: santarem.
pa.gov.br. Paulo Viniciu Santos Medeiros - Pregoeiro da SEMMA. 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2019-SEMMA
objeto: aquisição de Máquinas e Equipamentos visando atender o projeto fKKP-
2016.9848.9.6, no aterro do Perema no Município de Santarém/Pa. data de aber-
tura: 29 de março de 2019 às 09h00, na SEMMa. o Edital poderá ser obtido pelo 
site: santarem.pa.gov.br. Paulo Viniciu Santos Medeiros - Pregoeiro da SEMMA.

RESULTADO DE JULGAMENTO 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2019-SEMMA 

objeto. contratação do serviço de publicação, para atendimento ao disposto 
no art. 21, III da lei 8.666/93 no que diz respeito a publicações oficiais de 
extratos de editais, avisos e demais atos pertinentes a licitações e publicação 

de extratos de contratos e atas, avisos e demais atos oficiais, para atender a 
secretaria municipal de meio ambiente - SEMMa, e órgãos a ela vinculados. 
o resultado da licitação realizada no dia 13/03/2019. Empresa vencedora: 
coSTa E PaES lTda - ME, cNPJ: 08.602.474/0001-15, no lote 01.
Vânia Maria Azevedo Portela - Secretária.

Protocolo: 414528

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE SANTANA DO ARAGUAIA

.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA - PA
EXTRATO DE CONTRATO

P P N° 003/2019/SRP/FMS. oBJETo: aquisição de gêneros alimentícios, 
material de limpeza, Utensílios domésticos para o fMS.
coNTraTaNTE: fMS
coNTraTo Nº: 2019/0071
coNTraTada: K l coNSTrUTora EirElli lTda
Valor: r$47.146,00
ViGÊNcia: 01/03/2019 a 31/12/2019
coNTraTo Nº: 2019/0072
coNTraTada: c. f. coSTa MarcEliNo & cia lTda - EPP
Valor: r$219.813,07
ViGÊNcia: 01/03/2019 a 31/12/2019
coNTraTo Nº: 2019/0075
coNTraTada: lUMiNaTa diSTriBUidora EirElli-ME
Valor: r$116.155,38
ViGÊNcia: 08/03/2019 a 31/12/2019.

EXTRATO DE CONTRATO
P P N° 072/2018/SRP/SEMED. oBJETo: aquisição de gêneros alimentí-
cios em geral para atender o PNaE no Mun. de Santana do araguaia.
coNTraTaNTE: PrEfEiTUra MUNiciPal dE SaNTaNa 
do araGUaia/SEMEd
coNTraTo Nº: 2019/0081
coNTraTada: i r dE MacEdo VErdUrÃo EirEli
Valor: r$15.177,00
ViGÊNcia: 12/03/2019 a 31/12/2019
coNTraTo Nº: 2019/0082
coNTraTada: K l coNSTrUTora EirElli lTda
Valor: r$8.145,48
ViGÊNcia: 12/03/2019 a 31/12/2019

EXTRATO DE CONTRATO
P P N° 074/2018/SRP/FUNDEB. oBJETo: contratação de empresa para 
locação de veículo tipo ônibus, micro ônibus, micro ônibus vans/similares, 
visando transporte escolar de alunos da zona rural da rede Muni. de Ensino.
coNTraTaNTE: PrEfEiTUra MUNiciPal dE SaNTaNa 
do araGUaia/SEMEd
coNTraTo Nº: 2019/0076
coNTraTada: adSErV EMPrEENdiMENToS EirEli EPP
Valor: r$426.745,60
ViGÊNcia: 08/03/2019 a 31/12/2019
coNTraTo Nº: 2019/0077
coNTraTada: M N carValHo EirEli-ME
Valor: r$172.212,00
ViGÊNcia: 08/03/2019 a 31/12/2019
coNTraTo Nº: 2019/0078
coNTraTada: BEllo MoNTE EMPrEENdiMENToS
Valor: r$48.464,00
ViGÊNcia: 08/03/2019 a 31/12/2019

EXTRATO DE CONTRATO
P P N° 004/2019/FMS. oBJETo: contratação de empresa especializada 
para prestação de serviço de coleta, tratamento, tratamento e destinação 
final de resíduo de serviço de Saúde.
coNTraTaNTE: fMS
coNTraTo Nº: 2019/0073
coNTraTada: r E r EMPrEENdiMENToS E SErViÇoS lTda-ME
Valor: r$55.000,00
ViGÊNcia: 08/03/2019 a 31/12/2019

EXTRATO DE CONTRATO
P P N° 055/2018/SRP/PMSA. oBJETo: contratação de empresa espe-
cializada para prestação de serviço locação, instalação, manutenção e de-
sinstalação de equipamento de som (P a completo) palco, iluminação cênica, 
tendas e outros para eventos da Prefeitura Mun. de Santana do araguaia.
coNTraTaNTE: PrEfEiTUra MUNiciPal dE SaNTaNa do araGUaia
coNTraTo Nº: 2019/0074
coNTraTada: WaNdErlEY alVES dE SoUSa coMErcio
Valor: r$563.518,10
ViGÊNcia: 07/03/2019 a 31/12/2019

EXTRATO DE CONTRATO
P P N° 022/2018/SRP/FMAS. oBJETo: aquisição de combustível (gaso-
lina) para o fundo Mun. de assistência Social.
coNTraTaNTE: fUNdo MUNiciPal dE aSSiSTÊNcia Social
coNTraTo Nº: 2019/0079
coNTraTada: MoraES E rEiS lTda
Valor: r$233.752,00
ViGÊNcia: 08/03/2019 a 31/12/2019
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EXTRATO DE CONTRATO
P P N° 068/2018/SRP/SEMIT. oBJETo: contratação de empresa para 
aquisição de peças para máquinas e caminhões, para a Secretaria Mun. de 
infraestrutura e Transporte.
coNTraTaNTE: PrEfEiTUra MUNiciPal dE SaNTaNa do araGUaia
coNTraTo Nº: 2019/0080
coNTraTada: W r P aUTo PEÇaS EirEli-EPP
Valor: r$492.924,20
ViGÊNcia: 12/03/2019 a 31/12/2019

Divailton Moreira de Souza
Pregoeiro

Protocolo: 414529
..

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE BRASIL NOVO

.

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASIL NOVO

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL - SRP Nº. 020/2019
oBJETo: Seleção e contratação de empresas com o objetivo de formar o Sis-
tema de registro de Preços da administração Pública Municipal para o forne-
cimento de Passagens aéreas, para manutenção das atividades da Prefeitura 
e demais fundos. aBErTUra: 27/03/2019, às 08:00 horas. local Para 
rETirada dE EdiTal E iNforMaÇÕES:sede da Prefeitura situada na av. 
castelo Branco nº 821, centro - Brasil Novo/Pa, das 08:00 às 12:00 horas.

ZILDA COSIN SILVA - Pregoeira
Protocolo: 414488

..

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE CACHOEIRA DO PIRIÁ

.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE PIRIÁ
AVISO DE LICITAÇÃO 

CHAMADA DA PUBLICA Nº 001/2019 
Tipo Menor Preço Por item. objeto: aquisição de gêneros alimentícios para 
alimentação Escolar oriundos da agricultura familiar e de Empreendedores 
familiares rurais ou de suas organizações do município de cachoeira do Pi-
riá/Pa. abertura: 04/04/2019 às 09:00h. Edital e informações na Prefeitura. 
Daniel da Silva Siqueira - Presidente da CPL

Protocolo: 414491
..

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE TERRA SANTA

.

MUNICÍPIO DE TERRA SANTA - PA
O MUNICÍPIO DE T.S. rEaliZará No dia 28/03/19 ÀS 09:00 HrSP. P. Nº 
0027/2019. oBJETo: r. P. Para a fUTUra oU EVENTUal aQUiSiÇÃo dE 
PEÇaS, PNEUS E acESSÓrioS Para VEÍcUloS aUToMoTorES E MáQUi-
NaS PESadaS dESTiNadoS ao MUNicÍPio. o rESPEcTiVo EdiTal EN-
coNTra-SE No dEP. dE liciTaÇÕES Na SEdE da P.M.dE T.S.
O MUNICÍPIO DE T.S. rEaliZará No dia 01/03/19 ÀS 09:00 HrSP. P. Nº 
0028/2019. oBJETo: r. P. Para a fUTUra oU EVENTUal coNTraTaÇÃo 
dE SErViÇoS dE diáriaS dE HoSPEdaGEM EM rEdE HoTElEira dESTi-
NadaS ao MUNicÍPio. o rESPEcTiVo EdiTal ENcoNTra-SE No dEP. dE 
liciTaÇÕES Na SEdE da P.M.dE T.S.
O MUNICÍPIO DE T.S. rEaliZará No dia 01/03/19 ÀS 14:00 HrSP. P. 
Nº 0029/2018. oBJETo: r. P. Para a fUTUra oU EVENTUal aQUiSiÇÃo 
dE TEcidoS EM GEral. o rESPEcTiVo EdiTal ENcoNTra-SE No dEP. dE 
liciTaÇÕES Na SEdE da P.M.dE T.S.

Protocolo: 414531
..

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE CAPANEMA

.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
AVISO DE LICITAÇÃO 

a Prefeitura Municipal de capanema/Pa, comunica a quem faça interessar, que 
realizará a licitação, modalidade Pregão Presencial nº 010/2019-PMc-SrP, para 
finalidade de registro de preço, que objetiva o fornecimento de Gás Oxigênio 
Medicinal para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde.aber-
tura: 28/03/2019 às 9:00h. informações: Sala de licitação, Travessa cesar Pi-
nheiro nº 375, centro, capanema-Pa, Pregoeira: Laise Martins Leal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
AVISO DE CONVOCAÇÃO 

CONCURSO PÚBLICO EDITAL Nº 001/2018/PMC 
o Prefeito Municipal de capanema comunica que está publicado no quadro 
de avisos da Prefeitura Municipal, assim como no site da Prefeitura de ca-

panema (www.capanema.pa.gov.br), a 2ª Retificação do Edital da 2ª Con-
vocação publicado no dia 01/03/2019, para habilitaçãoe entrega de docu-
mentos obrigatórios dos candidatos Aprovados e Classificados do Concurso 
Público da Prefeitura Municipal de capanema,conforme Edital de abertura n° 
001/2018/PMc destinado ao preenchimento de vagas dos cargos de nível 
fundamental, nível médio e nível superior. Francisco Ferreira Freitas Neto 
- Prefeito Municipal de Capanema.

Protocolo: 414493
..

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE CASTANHAL

.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL
AVISOS DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 005/2019/PMC 
objeto: contratação de empresa especializada para fornecimento de bombas 
hidráulicas, destinado a atender as necessidades das unidades escolares da 
rede Municipal de Ensino, suas futuras expansões e demais órgãos da Se-
cretaria Municipal de Educação/SEMEd deste Município de castanhal/Pará, 
por um período de 12 (doze) meses. a sessão pública de Pregão Eletrônico 
por sistema de registro de preços terá início com a divulgação das propostas 
de preços e etapa de lances no dia 01/04/2019, às 09:00 horas. o edital es-
tará disponível nos sites: www.castanhal.pa.gov.br/portal-da-transparencia/
licitacoes-contratos-e-convenios; www.comprasnet.gov.br e no e-mail: pre-
gaoeletronico@castanhal.pa.gov.br, a partir da data da publicação. Cleuma 
de Fátima Mendonça dos Santos - Pregoeira/PMc.
A Prefeitura Municipal de Castanhal - PMC, por intermédio da Secretaria 
Municipal de Suprimento e licitação torna público a abertura de Processo 
licitatório do tipo menor preço por item, na modalidade Pregão Eletrônico nº. 
003/2019/PMc, cujo objeto é a contratação de empresa especializada para 
aquisição de Emulsão asfáltica catiônica de ruptura rápida - rr - 2c, des-
tinada a atender as necessidades da Secretaria Municipal de obras e Urba-
nismo - SEMoB, deste Município de castanhal/Pa. a data do recebimento e 
abertura das propostas e documentos de habilitação será no dia 02/04/2019 
às 09:00 horas, a data do recebimento e abertura das propostas e docu-
mentos de habilitação será no dia 05/09/2018 às 09:00 horas. o Edital es-
tará disponível nos sites: www.castanhal.pa.gov.br/portal-da-transparencia/
licitacoes-contratos-e-convenios e www.comprasnet.gov.br e e-mail pregao-
eletronico@castanhal.pa.gov.br, a partir da data da publicação.Cleuma de 
Fátima Mendonça dos Santos -Pregoeira/PMc.

Protocolo: 414494
..

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE TUCURUÍ

.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUÍ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

AVISOS DE LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇOS. 
a Secretaria Municipal de Saúde de Tucuruí, conforme lei federal 8666/93 e suas 
alterações e no uso de suas atribuições legais torna público aos interessados, 
através do Presidente da comissão Especial de licitação os seguintes avisos: 
ToMada dE PrEÇo 001/2019-SMS, do tipo menor preço global, sob regime 
de empreitada por preço unitário - objeto contratação de Pessoa Jurídica para 
continuidade na execução da construção da Unidade Básica de Saúde(Ubs) - 
Pimental. abertura 03/04/2019 às 09h:00min.ToMada dE PrEÇo 002/2019-
SMS - objeto contratação de Pessoa Jurídica para objeto contratação de Pessoa 
Jurídica para continuidade na execução da construção da UNidadE BáSica dE 
SaÚdE(UBS) - ParaVoá. abertura 05/04/2019 às 09h:00min. 
TOMADA DE PREÇO 003/2019-SMS - do tipo menor preço global, sob 
regime de empreitada por preço unitário. objeto contratação de Pessoa Ju-
rídica para continuidade na execução da construção da Unidade Básica de 
Saúde(Ubs) - Santa isabel. abertura 11/04/2019 às 09h:00min. os certa-
mes serão realizados na sala do departamento de licitações no Prédio da 
Secretaria Municipal de Saúde, sito a localizada na Trav. José Nery Torres, nº 
102 - Santa isabel - Tucuruí/Pa - cEP: 68.456-120. o Edital está à disposição 
dos interessados no endereço acima referido de segunda à sexta-feira de 
08:00 às 12:00hs e para demais informações referente a comissão especial 
de licitação através do e-mail:licitasems@gmail.com. Giuseppe Garibaldi 
Loureiro Parente - Presidente da comissão Especial de licitação.

Protocolo: 414532

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUÍ
RETIFICAÇÃO 

a Secretaria Municipal de Saúde do Município de Tucuruí/Pa, através da co-
missão Especial de licitação, por intermédio de seu Pregoeiro, torna público, 
para conhecimento dos interessados, visando atender ao questionamento 
impetrado, ao Pregão Presencial nº 003/2019-SMS cujo objeto: aquisição 
parcelada de leite sem lactose e polivitamínico para atender as demandas da 
Secretaria Municipal de Saúde, adota as seguintes providências, em forma 
de rETificaÇÃo: tornando sem efeito do Edital: item 8.9.3, alínea a, b e c. 
Márcio Serrão da Silva - Pregoeiro da SMS
NOTIFICAÇÃO DE ADIAMENTO DE ABERTURA DE SESSÃO PÚBLICA 
a comissão Especial de licitação através do seu Pregoeiro da Secretaria 
Municipal de Saúde de Tucuruí/Pa no uso de suas atribuições legais vem 
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através deste informar que em virtude das festividades religiosas no âmbito 
municipal, para a data de 19/03/2019, coincidindo com a data da sessão de 
abertura das licitações: 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2019-SMS, objeto: aquisição parcelada 
de leite sem lactose e polivitamínico para atender as demandas da Secretaria 
Municipal de Saúde. 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2019-SMS, objeto: contratação de empresa 
especializada para fornecimento de água mineral (20 l) e aquisição de vasilhames 
(20 l) destinado para atender as demandas da secretaria municipal de saúde. 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2019-SMS, objeto: contratação de em-
presa especializada para o fornecimento parcelado de gás liquefeito de pe-
tróleo-GlP e aquisição de vasilhames destinados para atender as demandas 
da secretaria municipal de saúde. 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2019-SMS, objeto: contratação de empre-
sa especializada para aquisição de aparelhos de ar condicionado do tipo Split 
para atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde de Tucuruí/Pa.
Torna público, para ciência dos interessados que a abertura dos certames, 
será adiada para a data de 21/03/2019, no mesmo horário pré-agendado. 
Márcio Serrão da Silva - Pregoeiro da SMS.

AVISOS DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 002/2019-SMS-1ª REPUBLICAÇÃO e 
RETIFICAÇÃO.Modalidade Pregão Eletrônico; Sistema registro de Preços; 
do tipo menor preço, considerada por item, objeto: registro de preços para 
eventual contratação de empresa(s) especializada(s) para o fornecimento 
de medicamentos básicos, especializados, e de controle especial, material 
técnico hospitalar e odontológico, para atender a demanda da Secretaria 
Municipal de Saúde. com os devidos ajustes no termo de referência anexo i. 
Sessão pública: 01/04/2019 às 09:00h, horário de Brasília. Edital disponível 
em: www.portaldecompraspublicas.com.br. informações e-mail: cpltucurui@
gmail.com. Maria de Nazaré de azevedo chaves - Pregoeira; 
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 010/2019-SMS. Modalidade Pregão Pre-
sencial; Sistema registro de Preços; do tipo menor preço, considerada por 
lote, objeto: contratação de empresa especializada para serviços de forneci-
mento de passagens rodoviária intermunicipal no trecho Tucuruí/Belém/Tu-
curuí e Tucuruí/Marabá/Tucuruí para atender os pacientes do Sistema Único 
de Saúde (SUS) em Tratamento fora do domicilio (Tfd) e administração da 
Secretaria Municipal de Saúde do Município de Tucuruí/Pa. o certame será 
realizado no dia 01/04/2019, às 09:00 hs. 
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 011/2019. Modalidade Pregão Presencial; 
Sistema registro de Preços; do tipo menor preço, considerada por lote, objeto: 
aquisição parcelada de gêneros alimentícios (perecíveis e não perecíveis) desti-
nados a atender a Secretaria Municipal de Saúde de Tucuruí/Pa.o certame será 
realizado no dia 01/04/2019, às 11:00 hs. o certame será realizado na sala do 
departamento de licitações no Prédio da Secretaria Municipal de Saúde, sito a 
localizada na Trav. José Nery Torres, nº 102 - Santa isabel - Tucuruí/Pa - cEP: 
68.456-120. o Edital está à disposição dos interessados no endereço acima re-
ferido de segunda à sexta-feira de 08:00 às 12:00hs e para demais informações 
referente a comissão especial de licitação através do e-mail:licitasems@gmail.
com. Márcio Serrão da Silva - Pregoeiro da SM

Protocolo: 414533
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PREFEITURA MUNICIPAL 
DE CURUÇÁ

.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUÇÁ
Comunicamos para os devidos fins a abertura do Processo Licitatório PRE-
GÃo PrESENcial 006/2019 PP-SrP-PMc, que tem como objeto: contrata-
ção de Pessoa Jurídica Para aquisição de Material Permanente, Eletrodomés-
tico, Eletro Eletrônico, copa e cozinha para atender a Prefeitura Municipal, 
Secretarias, fundos e autarquia. abertura: 26/03/2019 às 09:30.
ELIZABETE MOREIRA DA SILVA - PrEGoEira oficial

Protocolo: 414496
..

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE IGARAPÉ-MIRI

.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ-MIRI
EXTRATO DE CONTRATO

DISPENSA Nº 023/2019-PMI-D, coNTraTo Nº025/2019-PMi-d: celebra-
do com: Josiel chaves correa Portilho, cPf: 818.515.962-91. objeto: loca-
ção de imóvel para funcionamento da casa de professores localizada na Vila 
Paraiso rio Meruu, Valor Mensal 1.000,00, origem da vigência 02/01/2019 a 
31/12/2019. diSPENSa Nº 034/2019-PMi-d, coNTraTo Nº027/2019-PMi-d: 
celebrado com: Jorge Pantoja correa, cPf: 264.263.232-68. objeto: locação 
de imóvel para funcionamento da Escola M.E.f.Emaús- Vila Paraiso, Valor men-
sal 1.200,00, origem da vigência: 02/01/2019 a 31/12/2019. diSPENSa Nº 
031/2019-PMi-d, coNTraTo Nº 021/2019-PMi-d: celebrado com: adima rosa 
da Silva, cPf: 301. 657. 172-20. objeto: locação de imóvel para funciona-
mento da garagem dos ônibus escolares para a secretaria municipal de edu-
cação, Valor mensal 3.300,00, origem da vigência: 02/01/2019 a 31/12/2019. 
diSPENSa Nº 029/2019-PMi-d: celebrado com: luiza Maria corrêa leão, 
cPf: 577.058.792-04. objeto: locação de imóvel para funcionamento da 
creche infantil Mãe luiza, Valor 2.200,00, origem da vigência: 03/01/2019 a 
31/12/2019. diSPENSa Nº 012/2019-PMi-d, coNTraTo Nº 028/2019-PMi-d: 

celebrado com: Jorge Melo Pinheiro cPf: 454.329.292-87. objeto: locação 
de imóvel para funcionamento da casa dos professores da Escola São roque, 
Valor mensal: 800,00. origem da vigência: 02/01/2019 a 31/12/2019. diS-
PENSa Nº 021/2019-PMi-d: celebrado com: Josiel chaves correa Portilho cPf: 
818.515.962-91. objeto: locação de imóvel para funcionamento da E.M.E.f 
Emaús. Valor mensal 3.000,00, origem da vigência: 02/01/2019 a 31/12/2019. 
diSPENSa Nº 027/2019-PMi-d: celebrado com: Edson Gomes Miranda cPf: 
776.221.502-49. objeto: locação de imóvel para funcionamento da E.M.E.f 
Todos com deus. Valor mensal 1.200,00. origem da vigência: 02/01/2019 a 
31/12/2019. diSPENSa Nº 009/2019-PMi-d, coNTraTo Nº 022/2019-PMi
-d: celebrado com: oneide Sinimbú lopes cPf 107.592.632-72. objeto: lo-
cação de imóvel para funcionamento da Escola altair lemos carneiro. Valor 
mensal 6.900,00. origem da vigência: 02/01/2019 a 31/12/2019. diSPENSa 
Nº 035/2019-PMi-d, coNTraTo Nº 034/2019-PMi-d: celebrado com: lenil-
son Monteiro Gonçalves cPf 999.824.042-53. objeto: locação de imóvel para 
funcionamento da E.M.E.f. Manoel da Paixão e Silva, Valor mensal: 680,00. 
origem da vigência: 02/01/2019 a 31/12/2019. diSPENSa Nº 015/2019-PMi
-d, coNTraTo Nº 024/2019-PMi-d: celebrado com: João alfaia lobato cPf: 
259.915.232-15. objeto: locação de imóvel para funcionamento da E.M.E.f. 
São Tomé localizado no rio Mariteua, Valor mensal 900,00. origem da vigên-
cia: 02/01/2019 a 31/12/2019. diSPENSa Nº 038/2019-PMi-d, coNTraTo Nº 
23/2019-PMi-d: celebrado com: Mosconi da Silva Miranda cPf: 050.594.762-51. 
objeto: locação de imóvel para funcionamento da casa de professores da Escola 
São caetano Vila Suspiro, Valor mensal 1.200,00. origem da vigência: 02/01/2019 
a 31/12/2019. diSPENSa Nº 025/2019-PMi-d, coNTraTo Nº 047/2019-PMi-d: 
celebrado com: Maria Pena de Moraes Sousa cPf: 905.935.962-34. objeto: loca-
ção de imóvel para funcionamento da E.M.E.f. São Miguel, Valor mensal 1.000,00. 
origem da vigência: 02/01/2019 a 31/12/2019.

Ronélio Antônio R. Quaresma - Prefeito.
Protocolo: 414497

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ-MIRI
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 01/2019
ata de registro de Preço nº 01/2019. Pregão Eletrônico SrP nº 01/2019. 
objeto: rEGiSTro dE PrEÇo Para EVENTUal aQUiSiÇÃo dE GENEroS 
aliMENTicioS Para MErENda EScolar. assinatura: 08/03/2019. Vigência 
12 (doze) meses. Vencedores; a M S BriGida iNSTrUMENToS MUSicaiS 
EirEli-EPP, cNPJ sob nº 21.116.266/0001-74; item / Und. / Quant. / Valor 
total -14; UNd; 08: r$11,00; UNd; 09: r$17,90; UNd; 011: r$10,35; UNd; 
012: r$13,50; UNd; 013: r$18,43; UNd; 014: r$5,80; UNd; 015: r$4,35; 
UNd; 017: r$3,72; UNd; 020: r$3,15; UNd; 021: r$11,40; UNd; 022: 
r$2,65; UNd; 023: r$2,80; UNd; 024: r$3,60; UNd; 025: r$4,05;/ diS-
TriBUidora aTHENa coMErcio aliMENTicio E SErViÇoS EirEli lTda 
cNPJ sob nº 30.078.359/0001-42, item / Und. / Quant. / Valor total- 08; 
UNd; 01: r$ 2,23; UNd; 02: r$ 2,36; UNd; 04: r$ 2,53; UNd; 05: r$ 
14,39; UNd; 07: r$ 6,35; UNd; 010: r$ 12,05; UNd; 016: r$ 4,84; UNd; 
018: r$ 1,22;/ MENdES SoUSa coMErcio dE aliMENToS lTda, cNPJ sob 
nº 30.445.162/0001-02; item / Und. / Quant. / Valor total -02 ;UNd; 06: 
r$9,00; UNd; 019:r$2;35. Valor Global r$ 2.225.050,00.

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 6/2019
ata de registro de Preço nº 02/2019. Pregão Eletrônico SrP nº 06/2019. 

objeto: rEGiSTro dE PrEÇo Para EVENTUal coNTraTaÇÃo dE EMPrESa 
ESPEcialiZada Para SErViÇoS dE TraNSPorTE EScolar. assinatura: 
11/03/2019. Vigência 12 (doze) meses. Vencedor; NorTE aMBiENTal GES-
TÃo E SErViÇoS lTda, cNPJ sob nº 10.944.348/0001-90; item / Und. / 
Quant. / Valor total -236.000; UNd; r$6,10. Valor Global r$ 1.439.600,00.

Ronélio Antônio Rodrigues Quaresma - Prefeito Municipal
Protocolo: 414498

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ-MIRI
EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº 041/2019. origem: Pregão Eletrônico SrP nº 01/2019. 
objeto: rEGiSTro dE PrEÇo Para EVENTUal aQUiSiÇÃo dE GÊNEroS 
aliMENTicioS Para MErENda EScolar, para atender a demanda da se-
cretaria Municipal de Educação. contratante: Secretaria Municipal de Edu-
cação de igarapé-Miri. contratada: diSTriBUidora aTHENa coMErcio 
aliMENTicio E SErViÇoS EirEli lTda cNPJ sob nº 30.078.359/0001-42. 
Valor Global: r$ 1.189.010,00. Vigência: 08/03/2019 à 07/03/2020.
CONTRATO Nº 042/2019. origem: Pregão Eletrônico SrP nº 01/2019. 
objeto: rEGiSTro dE PrEÇo Para EVENTUal aQUiSiÇÃo dE GÊNEroS 
aliMENTicioS Para MErENda EScolar, para atender a demanda da se-
cretaria Municipal de Educação. contratante: Secretaria Municipal de Educa-
ção de igarapé-Miri. contratada: a M S BriGida iNSTrUMENToS MUSicaiS 
EirEli-EPP, cNPJ sob nº 21.116.266/0001-74. Valor Global: r$ 688.840,00. 
Vigência: 08/03/2019 à 07/03/2020.
CONTRATO Nº 043/2019. origem: Pregão Eletrônico SrP nº 01/2019. 
objeto: rEGiSTro dE PrEÇo Para EVENTUal aQUiSiÇÃo dE GÊNEroS 
aliMENTicioS Para MErENda EScolar, para atender a demanda da se-
cretaria Municipal de Educação. contratante: Secretaria Municipal de Educa-
ção de igarapé-Miri. contratada: MENdES SoUSa coMErcio dE aliMEN-
ToS lTda, cNPJ sob nº 30.445.162/0001-02. Valor Global: r$ 347.200,00. 
Vigência: 08/03/2019 à 07/03/2020.
CONTRATO Nº 044/2019. origem: Pregão Eletrônico SrP nº 06/2019. 
objeto: rEGiSTro dE PrEÇo Para EVENTUal coNTraTaÇÃo dE EMPrESa 
ESPEcialiZada Para PrESTaÇÃo dE SErViÇoS dE TraNSPorTE ESco-
lar, para atender a demanda da secretaria Municipal de Educação. contra-
tante: Secretaria Municipal de Educação de igarapé-Miri. contratada: NorTE 
aMBiENTal GESTÃo E SErViÇoS lTda, cNPJ sob nº 10.944.348/0001-90. 
Valor Global: r$ 1.439.600,00. Vigência: 11/03/2019 à 10/03/2020.

Protocolo: 414499
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PREFEITURA MUNICIPAL 
DE JURUTI

.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUTI - SEMAS
AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 20190103001 
PROCESSO Nº 027/2019 - CPL. objeto: aquisição de Urnas Mortuárias 
para atender as demandas da Secretaria Municipal de assistência Social. 
data de abertura: 28/03/2019. Horário: 09h30min local: Prédio da Prefei-
tura Municipal de Juruti na sala de reuniões do Setor de licitação, situada na 
rodovia Translago Pa-257, KM-1, S/N, Bairro Nova Jerusalém, cEP n°68170-
000, Juruti/Pa. informações: licitacaojuruti2017@gmail.com. Rosani Patrí-
cia Noronha Castro - Pregoeira/PMJ

Protocolo: 414500

PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUTI - SEMSA
AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 20192802003
PROCESSO Nº 026/2019 - CPL. objeto: aquisição de medicamentos de 
uso Hospitalar, farmácia Básica e Medicamentos Sujeitos a controle Especial 
(Portaria nº 344/98) para atender as demandas da Secretaria Municipal de 
Saúde. data de abertura: 02/04/2019. Horário: 09h30min local: Prédio da 
Prefeitura Municipal de Juruti na sala de reuniões do Setor de licitação, situ-
ada na rodovia Translago Pa-257, KM-1, S/N, Bairro Nova Jerusalém, cEP 
n°68170-000, Juruti/Pa. informações: licitacaojuruti2017@gmail.com;

Protocolo: 414501
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PREFEITURA MUNICIPAL 
DE MARITUBA

.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA
EXTRATO DO CONTRATO Nº 01-130319/5 - PMM - SRP - SEIDUR. 
coNTraTo adViNdo do PrEGÃo PrESENcial SrP Nº 5/20180204 - 01 
- PP-SrP-PMM-SEidUr, QUE ENTrE Si faZEM a SEcrETaria MUNiciPal 
dE iNfraESTrUTUra E dESENVolViMENTo UrBaNo - SEidUr E a EM-
PrESa l E f dE SoUSa EirEli - ME - cNPJ(Mf) Nº 14.899.118/0001-08, 
objeto: aQUiSiÇÃo fUTUra E EVENTUal dE TUBoS dE coNcrETo Para 
drENaGEM dE áGUaS PlUViaiS No MUNicÍPio dE MariTUBa/Pa. Vigência 
será até 31 de dezembro de 2019, Valor Total: r$ 489.540,00 (quatrocen-
tos e oitenta e nove mil, quinhentos e quarenta reais). data de assinatura: 
13/03/2019. Marituba, 14 de março de 2019. NaPolEÃo coSTa oliVEira. 
Secretária Municipal de infraestrutura e desenvolvimento Urbano de Marituba/Pa.
EXTRATO DO CONTRATO Nº 02-130319/5 - PMM - SRP - SEIDUR. 
coNTraTo adViNdo do PrEGÃo PrESENcial SrP Nº 5/20180204 - 01 - 
PP-SrP-PMM-SEidUr, QUE ENTrE Si faZEM a SEcrETaria MUNiciPal dE 
iNfraESTrUTUra E dESENVolViMENTo UrBaNo - SEidUr E a EMPrESa 
r SoUZa & cia lTda - EPP - cNPJ N° 15.812.612/0001-56, objeto: aQUi-
SiÇÃo fUTUra E EVENTUal dE TUBoS dE coNcrETo Para drENaGEM 
dE áGUaS PlUViaiS No MUNicÍPio dE MariTUBa/Pa. Vigência será até 
31 de dezembro de 2019, Valor Total: r$ 293.400,00 (duzentos e noventa 
e três mil e quatrocentos reais). data de assinatura: 13/03/2019. Marituba, 
14 de março de 2019. NaPolEÃo coSTa oliVEira. Secretária Municipal de 
infraestrutura e desenvolvimento Urbano de Marituba/Pa.

Protocolo: 414510

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA
PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 9/20190803-
01 - ARP-PMM-SEIDUR. ProcESSo adMiNiSTraTiVo 141118-01 - PMM/
SEidUr - ModalidadE dE liciTaÇÃo PrEGÃo PrESENcial PElo SiSTE-
Ma dE rEGiSTro dE PrEÇoS N° 5/20192801-01 - PP-SrP-PMM/SEidUr. a 
PrEfEiTUra MUNiciPal dE MariTUBa/Pa através da SEcrETaria MUNici-
Pal dE iNfraESTrUTUra E dESENVolViMENTo UrBaNo - SEidUr, resolve 
registrar os preços das Empresas l E f dE SoUSa EirEli - ME - cNPJ(Mf) Nº 
14.899.118/0001-08, vencedora dos itens 1, 2, 5, e 6, r SoUZa & cia lTda 
- EPP - cNPJ 15.812.612/0001-56, vencedora dos itens 3, 4, e 7, cujo objeto 
é a aQUiSiÇÃo fUTUra E EVENTUal dE TUBoS dE coNcrETo Para drE-
NaGEM dE áGUaS PlUViaiS No MUNicÍPio dE MariTUBa/Pa. ViGÊNcia: 
12 (doze) meses. data de assinatura: 11/03/2019. a íntegra da ata estará 
disponível na sede da Prefeitura Municipal de Marituba, sito a Br-316, Km 13, 
s/n, centro, Marituba/Pa. Marituba, 11 de março de 2019. NaPolEÃo coSTa 
oliVEira, Secretário Municipal de infraestrutura e desenvolvimento Urbano.

AVISO DE PUBLICAÇÃO DO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO. 
com base nas informações constantes do processo licitatório PrEGÃo PrE-
SENcial Para rEGiSTro dE PrEÇoS Nº 5/20192801-01 - PP-SrP-PMM/
SEidUr, na modalidade PrEGÃo PrESENcial SrP, tipo MENor PrEÇo Por 
iTEM, cujo objeto é aQUiSiÇÃo fUTUra E EVENTUal dE TUBoS dE coN-
crETo Para drENaGEM dE áGUaS PlUViaiS No MUNicÍPio dE MariTU-
Ba/Pa, e em cumprimento aos termos do artigo 43, inciso Vi, da lei federal 
nº 8.666/1993 e alterações posteriores, acolho o relatório e homologo o 
processo licitatório, onde sagrou-se vencedoras as proponentes l E f dE 
SoUZa EirEli - ME - cNPJ Nº 14.899.118/0001-08, com o valor global de 
r$ 815.900,00 (oiTocENToS E QUiNZE Mil E NoVEcENToS rEaiS) e r 
SoUZa & cia lTda - EPP - cNPJ N° 15.812.612/0001-56, com o valor glo-
bal de r$ 489.000,00 (QUaTrocENToS E oiTENTa E NoVE Mil rEaiS), 

nos termos da ata de Sessão de Julgamento, o seu objeto. Publique-se. ao 
departamento competente para as providências de costume. Marituba/Pa, 
11/03/2019. NaPolEÃo coSTa oliVEira. Secretária Municipal de infraes-
trutura e desenvolvimento Urbano.

Protocolo: 414507
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS 2/0012019 - TP-PMM-SEMED
objeto: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa ESPEcialiZada EM PrESTaÇÃo dE 
SErViÇoS dE rEforMa E aMPliaÇÃo dE crEcHE E dE UNidadES ESco-
larES localiZadaS Na ZoNa UrBaNa E ZoNa rUral do MUNicÍPio dE 
MariTUBa. abertura: 01/04/2019 às 09h00min. retirada do Edital: Na Sala 
de coordenação de licitações e contratos - Secretaria Municipal de Educação, 
rua fernando Guilhon, n° 5330 - centro - cEP: 67.200-000, Marituba/Pa, das 
8h as 12h de segunda a sexta-feira. Valor do Edital r$ 92,35+7,65 de taxas de 
serviços, totalizando em r$100,00. Poderá ser retirado gratuitamente no Portal da 
Transparência: (www.marituba.pa.gov.brhttp://www.tcm.pa.gov.br/) de Marituba/
Pa e no Portal dos Jurisdicionados (http://www.tcm.pa.gov.br). ord. de despesa: 
Kátia Cristina de Souza Santos - Secretária Municipal de Educação.

Protocolo: 414504
MUNICIPIO DE MARITUBA
EXTRATO DO CONTRATO

EXTRATO DO CONTRATO Nº 007/2019 -PP - SRP-PMM-SEMED, originário 
da Pregão Presencial para registro de Preços nº 50/0092018-PP-SrP-PMM-SE-
MEd, cUJo oBJETo: contratação de Empresa Especializada em Prestação de 
Serviços de Manutenção Preventiva e corretiva de centrais de ar, aparelhos 
ar condicionados, Equipamentos de refrigeração e instalação de centrais de 
Ar, Conforme Especificações Constantes No Anexo I - Termo de Referência. 
coNTraTaNTE: SEcrETaria MUNiciPal dE EdUcaÇÃo dE MariTUBa/Pa, 
cNPJ: 27.329.624/0001-03 e coNTraTada: TaM rr ENGENHaria coMEr-
cio E SErViÇoS lTda EPP cNPJ: 29.044.297/0001-05. Valor GloBal do 
coNTraTo: Nº 217/2018-PP-SrP-PMM-SEMEd: r$: 524.554,00 (Quinhentos 
e Vinte e Quatro Mil e Quinhentos e cinquenta e Quatro reais). fonte do re-
curso: 0.1.31 - Transferência de recursos do fNdE; 0.1.38 - Transferência de 
Recursos do FUNDEB. Classificação Institucional: 02.02.10 - Sec. Municipal de 
Educação - SEMEd; 02.04.04 - Manutenção do Ensino fundamental. funcional 
Programática: 12.361.0005.2026.0000-Manutenção do Programa Salario Edu-
cação; 12.361.0048.2284.0000 - Manutenção do Ensino fundamental-40%. 
Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - outros serviços de Terceiros - Pessoa Ju-
rídica. fonte do recurso: 1.1.19 - recursos Próprios; 0.1.38 - Transferência 
de Recursos do FUNDEB. Classificação Institucional: 02.02.10 - Sec. Municipal 
de Educação - SEMEd; funcional Programática: 12.122.0005.2287.0000 - Ma-
nutenção das atividades da Sec. Municipal de Educação - SEMEd. Natureza da 
despesa: 3.3.90.39.00 - outros serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. ViGÊNcia: 
11/02/2019 até 11/02/2020. Podendo ser prorrogado de acordo com art. 57, ii da 
lei federal nº 8.666/93. ord. de despesa: Kátia Cristina de Souza Santos - Se-
cretária Municipal de Educação.
DO EXTRATO DO 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO DA CHAMADA 
PÚBLICA N°6/0012018-DL-PMM-SEMED, ORIGINÁRIO DO PROCESSO 
ADMINISTRATIVO N°100518/2018-PMM-SEMED. objeto: chamada Pú-
blica para aquisições da agricultura familiar rural e/ou dos Empreendedores 
familiar rurais ou suas organizações, para atender os alunos matriculados na 
rede municipal de Ensino da Educação infantil (PNaic), Educação Pré-Escola 
(PNaEP), Ensino fundamental (PNaEf), Educação de Jovens e adultos (PNaE-
Ja), Ensino Médio e do Programa Mais Educação de Marituba/Pa, conforme as 
especificações constantes no ANEXO I - Termo de Referência. Contratante: Se-
cretaria Municipal de Educação de Marituba/Pa. contratada: associação, Produ-
tores e Hortifrutigranjeiro da Gleba Guajará apha, cNPJ n° 22.980.536/0001-
53, daP Jurídica n° SdW22980536000119006180325. 1° Termo aditivo ao 
contrato n° 170/2018-dl-PMM-SEMEd. Valor GloBal: r$ 1.271.175,50 
(Hum milhão e duzentos e setenta e um mil e cento e setenta e cinco reais e 
cinquenta centavos); dotação: EXErcÍcio: 2019.fonte de recurso: 0.1.31 - 
Transferência de Recursos do FNDE; Classificação Institucional: 02.02.10 - Sec. 
Municipal de Educação - SEMEd; funcional Programática: 12.361.0005.2014.0000 
- ProGraMa MErENda EScolar - MaiS EdUcaÇÃo; 12.361.0005.2296.0000 
- ProGraMa MErENda EScolar - fUNdaMENTal; 12.361.0005.2295.0000 
- ProGraMa MErENda EScolar - PrÉ-EScola; 12.361.0005.2297.0000 - 
ProGraMa MErENda EScolar - EJa; 12.361.0005.2298.0000 - ProGraMa 
MErENda EScolar - EdUcaÇÃo ESPEcial; 12.122.0005.2287.0000 - MaNU-
TENÇÃo daS aTiVidadES da SEcrETaria MUNiciPal dE EdUcaÇÃo. Natureza 
da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de consumo. ViGÊNcia: a partir da data da 
assinatura do termo aditivo até 26/03/2019, podendo ser aditivado de acordo com 
a necessidade da Secretaria Municipal de Educação em conformidade com art. 57 
lei federal n° 8.666/93.

Kátia Cristina de Souza Santos - ordenadora de despesas
Protocolo: 414502

..

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE MOJUÍ DOS CAMPOS

.

PREFEITURA MUN. DE MOJUÍ DOS CAMPOS
AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL 002/2019-SEMED
objeto: aquisição de gêneros alimentícios para atender a merenda escolar. 
abertura: 28 de março de 2019, às 09h00min, na sala de licitação da Secretaria 
Municipal de Gestão administrativa, situada na rua lauro Sodré, s/nº, Esperan-
ça, Mojuí dos campos-Pa. o Edital poderá ser obtido na Secretaria Municipal de 
Gestão administrativa no horário de 8h as 13h ou via email: licitação@mojui-
doscampos.pa.gov.br. Leandro Coutinho Nogueira - Pregoeiro Municipal

Protocolo: 414512
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PREFEITURA MUNICIPAL 
DE MOCAJUBA

.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCAJUBA
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO 

PROCESSO Nº 2019/01.04.001-SEDURB/PMM 
a Prefeita municipal de Mocajuba, Sra. Elieth de fatima da Silva Braga, no 
uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, ten-
do em vista a instauração do Processo licitatório PrEGÃo PrESENcial Nº 
PP.001.2019.PMM.SEdUrB, do Tipo Menor Preço por item, cujo objeto é a 
aquisição de Equipamentos de Proteção individual - EPi, Materiais e ferra-
mentas, para atender às demandas da Secretaria Municipal de desenvolvi-
mento Urbano e Meio ambiente de Mocajuba/Pa, resolve: HoMoloGar o 
presente Processo licitatório: licitantes vencedoras: a S M do rosário Náu-
tica Eireli Epp, cNPJ nº 20.120.095/0001-94.lote i, itens: 04, 07 e08. lote 
ii itens: 02, 03, 06, 10, 11 Valor Total: r$ 108.620,00 e José adriano Neves 
Benassuly - Me, cNPJ nº 10.323.527/0001-00. lote i, itens: 01,02, 03, 05, 
06 e 09. lote ii itens: 01, 04, 05, 08 e 09. Valor Total: r$ 92.170,00.

Protocolo: 414513
..

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE NOVA TIMBOTEUA

.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TIMBOTEUA
AVISO DE ANULAÇÃO 

a comissão permanente de licitações da prefeitura municipal de Nova Tim-
boteua, instituída pela portaria 002/2019 GP/PMNT, torna público para o 
conhecimento dos interessados o anulamento do PrEGÃo PrESENcial Nº 
9/2019 007 PP SrP, referente à aquisição de massa asfáltica cbuq e emulsão 
rr - 2c; vinculado ao processo administrativo 018/2019, em decorrência da 
constatação de falhas encontradas no termo de referência que são de funda-
mental importância no processo licitatório. ao tempo, que esta cpl informa 
que o pregão supracitado será realizado brevemente, a data será publicada 
respeitando a lei 8.666/93. Pelo exposto, toda esta comissão, decide pelo 
cancelamento do referido pregão.

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO 
A Prefeitura Municipal de Nova Timboteua torna público a homologação 
do PrEGÃo PrESENcial SrP 9/2019 – 001 PP - SrP – objetivo: contratação 
de pessoa jurídica para o fornecimento de combustível e gás de cozinha, do 
outro lado a empresa: PoSTo JoEMa lTda; c.N.P.J nº 83.928.622/0001-01. 
Vigência: 14/03/2019 a 14/03/2020. Claudia do Socorro Pinheiro Neto 
- Prefeita Municipal.

Protocolo: 414440
..

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE ÓBIDOS

.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÓBIDOS/PA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2019/PMO/SEURBI 
objeto: contratação de pessoa jurídica para executar serviço de iluminação 
pública no trecho entre o campus do ifPa/Óbidos-Pa ao aeródromo Munici-
pal francisco Savino, em atendimento à Secretaria Municipal de Saneamento, 
Urbanismo e infraestrutura - SEUrBi. abertura: 10/04/2019, às 9h. local de 
aquisição do edital e realização do certame: Prefeitura Municipal de Óbidos - Pa/
Setor de licitação, rua dep. raimundo chaves, 338 - centro; fone (93) 3547-
3044; e-mail: cplicitacaopmo@gmail.com, no horário de 8h às 13h.https://www.
tcm.pa.gov.br/portal-lic-publico. Marisa Mousinho Moda - Pregoeira.

Protocolo: 414514
..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PARAUAPEBAS

.

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUICIPAL DE PARAUAPEBAS

EXTRATO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 20180358
oriGEM: coNTraTo nº 20180358
dEcorrENTE: coNcorrÊNcia Nº3/2017-004SEMoB
coNTraTaNTE: PrEfEiTUra MUNiciPal dE ParaUaPEBaS/ SEMoB
oBJETo: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa ESPEcialiZada Para EXEcUÇÃo dE 
SErViÇoS dE “TaPa BUraco” coM PaViMENTaÇÃo aSfálTica NaS rUaS 
E aVENidaS do MUNicÍPio dE ParaUaPEBaS, ESTado do Pará.
coNTraTada: JM TErraPlaNaGEM E coNSTrUÇÕES lTda
Valor iNicial do coNTraTo: r$ 7.437.121,91, (sete milhões quatrocen-
tos e trinta e sete mil cento e vinte e um reais e noventa e um centavos).

ViGÊNcia iNicial do coNTraTo: 03 de Julho de 2018 a 31 de dezembro de 2018.
Valor do coNTraTo aPÓS 1º Tac: inalterado
ViGÊNcia do coNTraTo aPÓS 1º Tac: 03 de Julho de 2018 a 30 de Junho de 2019.
PraZo dE ViGÊNcia aPÓS 1º Tac: 30 de abril de 2019.
PraZo dE ViGÊNcia adiTado No 1º Tac: 06 (seis) meses (31 de dezembro de 2018 
a 30 de Junho de 2019) E o PraZo dE EXEcUÇÃo dE 03(três) meses e 06(seis) dias.
daTa do adiTiVo: 19/12/2018

Protocolo: 414122
ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUICIPAL DE PARAUAPEBAS
AVISO DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA Nº 3/2018-022SEMOB
A PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS, por intermédio da Se-
cretaria Municipal de obras, mediante a comissão de licitação devidamente 
designada, torna público que às09:00 horas do dia 17 de abril de 2019, 
fará realizar licitação na modalidade coNcorrÊNcia, do tipo menor preço, 
para a contratação de empresa para serviços de drenagem e pavimentação 
asfáltica no bairro Tropical ii, no município de Parauapebas-Pa., de acordo 
com o que determina a legislação vigente, a realizar-se nas dependências da 
coordenadoria de licitações e contratos.
o Edital e seus anexos encontram-se à disposição dos interessados na co-
ordenadoria de licitações e contratos da PrEfEiTUra MUNiciPal dE Pa-
raUaPEBaS, localizada no Morro dos Ventos, Quadra Especial, S/Nº, Bairro 
Beira rio ii, cidade de Parauapebas/Pa, a partir da publicação deste aviso, 
no horário de expediente (das 8 às 14h), e ainda através do www.governo-
transparente.com.br/transparencia/4507490/consultarlicitação ou do Portal 
do TcM-Pa www.tcm.pa.gov.br/portal-lic-publico.

ParaUaPEBaS - Pa, 14 de Março de 2019.
FABIANA DE SOUZA NASCIMENTO

comissão de licitação
Presidente

Protocolo: 414114

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUICIPAL DE PARAUAPEBAS

EXTRATO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 20180358
oriGEM: coNTraTo nº 20180358
dEcorrENTE: coNcorrÊNcia Nº3/2017-004SEMoB
coNTraTaNTE: PrEfEiTUra MUNiciPal dE ParaUaPEBaS/ SEMoB
oBJETo: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa ESPEcialiZada Para EXEcUÇÃo dE 
SErViÇoS dE “TaPa BUraco” coM PaViMENTaÇÃo aSfálTica NaS rUaS 
E aVENidaS do MUNicÍPio dE ParaUaPEBaS, ESTado do Pará.
coNTraTado: JM TErraPlaNaGEM E coNSTrUÇÕES lTda
Valor iNicial do coNTraTo: r$ 7.437.121,91, (sete milhões quatrocen-
tos e trinta e sete mil cento e vinte e um reais e noventa e um centavos).
ViGÊNcia iNicial do coNTraTo: 03 de Julho de 2018 a 31 de dezembro de 2018.
Valor do coNTraTo aPÓS 2º Tac: r$ 8.963.521,58(oito milhões novecentos 
e sessenta e três mil quinhentos e vinte e um reais e cinquenta e oito centavos).
ViGÊNcia do coNTraTo aPÓS 2º Tac: inalterado
Valor adiTado No 2º Tac: r$ 1.526.399,67 (um milhão quinhentos e 
vinte e seis mil trezentos e noventa e nove reais e sessenta e sete centavos).
daTa do adiTiVo: 24/01/2019

Protocolo: 414124
ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO

oriGEM: coNTraTo nº 20180156dEcorrENTE: PrEGÃo Nº 9/2017-006SEMad
coNTraTaNTE: PrEfEiTUra MUNiciPal dE ParaUaPEBaS- SEMEd
coNTraTada: KaPa caPiTal lTda 
oBJETo: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa Para PrESTaÇÃo dE SErViÇoS dE 
liMPEZa, aSSEio E coNSErVaÇÃo, coNTrolE dE acESSo, coPEiraGEM, 
PrEParo E diSTriBUiÇÃo dE rEfEiÇÃo, iNclUSiVE EScolar, SErViÇoS 
dE TraNSPorTE E SErViÇoS dE MoNiToraMENTo EScolar, No MUNicÍ-
Pio dE ParaUaPEBaS, ESTado do Pará.
Valor iNicial do coNTraTo: r$ 15.393.998,28 (quinze milhões trezentos 
e noventa e três mil novecentos e noventa e oito reais e vinte e oito centavos)
ViGÊNcia iNicial do coNTraTo: 23 de fevereiro de 2018 a 23 de feve-
reiro de 2019
Valor do coNTraTo aPÓS 2º Tac: r$ 37.461.341,76 (trinta e sete mi-
lhões, quatrocentos e sessenta e um mil, trezentos e quarenta e um reais e 
setenta e seis centavos)
ViGÊNcia do coNTraTo aPÓS 2º Tac : 23 de fevereiro de 2018 a 23 de 
fevereiro de 2020
daTa do adiTiVo: 01/02/2019

Protocolo: 414125
ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
ERRATA DE PUBLICAÇÃO

Na publicação do aViSo dE liciTaÇÃo, decorrente do PrEGÃo Nº 9/2018-018 
SEMSa, publicado no diário oficial Nº 33817 PG 102, do dia 06 de Março 
de 2019, verificou-se que houve um erro de digitação.
Desta forma comunica a todos interessados que:
Onde se lê:
lEo MaGNo MoraES cordEiro
Pregoeiro
Leia-se: 
faBiaNa dE SoUZa NaSciMENTo
Pregoeira

Parauapebas-Pa, 07 de Março de 2019.
FABIANA DE SOUZA NASCIMENTO

Pregoeira
Protocolo: 414231



 diário oficial Nº 33825  95 Sexta-feira, 15 de MARÇO de 2019

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUICIPAL DE PARAUAPEBAS

EXTRATO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 20170589
oriGEM: coNTraTo nº 20170589
dEcorrENTE: PrEGÃo Nº9/2017-004SEMad
coNTraTaNTE: PrEfEiTUra MUNiciPal dE ParaUaPEBaS/ SEHaB
oBJETo: aQUiSiÇÃo dE MaTErial dE coNSUMo (gêneros alimentícios 
- açúcar, café e leite, água mineral, gelo, gás de cozinha, descartáveis e 
gêneros de cozinha e limpeza) QUE aTENdErá TodaS aS SEcrETariaS, 
coordENadoriaS E dEParTaMENToS da PrEfEiTUra MUNiciPal dE Pa-
raUaPEBaS, ESTado do Pará.
coNTraTada: diSTriBUidora PaNEla cHEia lTda-ME.
Valor iNicial do coNTraTo: r$ 152.192,20 (cento e cinquenta e dois 
mil, cento e noventa e dois reais e vinte centavos).
ViGÊNcia iNicial do coNTraTo: 18 de dezembro de 2017 a 18 de de-
zembro de 2018.
Valor do coNTraTo aPÓS 1º Tac: inalterado
ViGÊNcia do coNTraTo aPÓS 1º Tac: 18 de dezembro de 2017 a 21 de 
Junho de 2019.
PraZo adiTado No 1º Tac: 180(cento e oitenta) dias (18 de dezembro de 
2018 a 21 de Junho de 2019).
daTa do adiTiVo: 03/12/2018

Protocolo: 414120

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS

PUBLICAÇÃO
CLASSIFICAÇÃO FINAL DAS PROPOSTAS COMERCIAIS

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 3/2018-015SEMOB
A PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS - através da Secretaria 
Municipal de obras, por intermédio da comissão Permanente de licitação 
comunica a todos os interessados que da análise das propostas comerciais 
apresentadas pelas empresas habilitadas, referente ao processo licitatório no 
3/2018-015SEMoB, na modalidade coNcorrÊNcia, que tem como objeto a 
contratação de empresa para serviços de regularização/construção de calça-
das padronizadas na rua a, entre a rua 25 de Setembro (Bairro Maranhão) e 
rioParauapebas (Bairro cidade Nova), no Município de Parauapebas, Estado 
do Pará, a comissão Permanente de licitação claSSificoU a empresa por 
cumprir o instrumento convocatório, conforme abaixo:
1- McS MaNUTENÇÃo coNSTrUÇÕES E SErViÇoS lTda-ME, com o va-
lor total de r$ 2.488.737,82(dois Milhões, Quatrocentos e oitenta e oito 
Mil, Setecentos e Trinta e Sete reais e oitenta e dois centavos) sagrando-
se vencedora do certame a empresa McS MaNUTENÇÃo coNSTrUÇÕES E 
SErViÇoS lTda-ME, com o valor total de r$ 2.488.737,82(dois Milhões, 
Quatrocentos e oitenta e oito Mil, Setecentos e Trinta e Sete reais e oitenta 
e dois centavos) por ter apresentado a proposta mais vantajosa para admi-
nistração, após a devida equalização.

ParaUaPEBaS - Pa, 12 de Março de 2019
FABIANA DE SOUZA NASCIMENTO

coMiSSÃo PErMaNENTE dE liciTaÇÃo
PrESidENTE

Protocolo: 414127

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUICIPAL DE PARAUAPEBAS

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20190086
oriUNda do PrEGÃo PrESENcial Nº 9/2018-010SEMEd
Parte: MUNicÍPio dE ParaUaPEBaS - ESTado do Pará. 
finalidade: Que terá por objeto, registro de Preços para aquisição de gás 
liquefeito de petróleo - GlP (gás de cozinha), acondicionado em cilindro de 
P-13 - Botijão 13 kg e cilindro de P-45 - Botijão 45 kg, para atender a de-
manda na preparação de merenda escolar, junto às Escolas de Ensino Básico, 
no Município de Parauapebas, Estado do Pará.Prazo de Vigência da ata de 
registro de Preços: 12 (doze) meses, contados a partir de sua assinatura 
conforme PrEGÃo PrESENcial Nº 9/2018-010SEMEd
fonte de recursos: PrEfEiTUra MUNiciPal dE ParaUaPEBaS
Preços: os preços estão registrados nos termos das propostas vencedoras do 
PrEGÃo PrESENcial Nº 9/2018-010SEMEd, conforme abaixo:
Empresa: QUEZia lUcia coMErcio dE GaS GlP-EirEli-ME; c.N.P.J. nº 
21.733.994/0001-25, estabelecida à r cHico MENdES S/N Q.38 loTE 2, 
PalMarES SUl, Parauapebas Pa, (94)99270-9214, representada neste ato 
pelo Sr(a). QUEZia lUcia MESQUiTa alViM, c.P.f. nº887.772.602-44.
iTEM 00001 00002 00003 00004 00005 00006
Valor ToTal r$ 603.520,00
obs: Este extratoencontra-sena integra no site da Prefeitura. www.pa-
rauapebas.pa.gov.br

Parauapebas, 11 de Março de 2019
LÉO MAGNO MORAES CORDEIRO

Pregoeiro
Protocolo: 414117

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS

COMUNICADO
a comissão de licitação comunica a todos os interessados que TorNa SEM 
EfEiTo a publicação do EXTraTo dE coNTraTo Nº 20180501 oriundo do 
PrEGÃo Nº 9/2017-004SEMad.

Parauapebas-Pa, 14 de Março de 2019.
FABIANA DE SOUZA NASCIMENTO

comissão Permanente de licitação
Presidente 

Protocolo: 414126

..

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE PEIXE-BOI

.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXE-BOI
AVISOS DE HOMOLOGAÇÃO 

a prefeitura municipal de peixe-boi torna público a homologação do PrEGÃo 
PrESENcial SrP 9/2019 - 001 que objetiva a contratação de pessoa jurí-
dica para prestação de serviços de locação de estrutura e iluminação, show 
pirotécnico e sonorização com montagem e desmontagem, em suas diversas 
ações, tais como apresentações artísticas e culturais e eventos em geral 
, do outro lado as empresas: Japa SoundSonorizaçãoeIluminaçãoProfissio-
nalltda-Epp; cNPJnº07.522.705/0001-18 E VHT Produções e Eventos Eireli 
Epp; cNPJ nº 26.689.564/0001-77. Vigência: 07/03/2019 à 07/03/2020. 
PREGÃO PRESENCIAL SRP 9/2019 - 002 que objetiva contratação de pessoa 
jurídica para aquisição de camisas e camisetas, do outro lado as empresas: 
ivone Mariafontelesda Silva 26925737220; c.N.P.J nº 13.887.073/0001-99 
E cristiane da costa Silva 73118354291; c.N.P.J nº 11.531.435/0001-89. 
Vigência: 07/03/2019 à 07/03/2020.
PREGÃO PRESENCIAL SRP 9/2019 - 003 que objetiva a contratação de 
pessoa jurídica para o fornecimento de combustíveis e gás de cozinha, do ou-
tro lado as empresas: auto Posto Timboteua ltda; cNPJ nº 02.019.808/0001-
46,E da Silva costa - Everaldo Gás Eireli Me 29.127.120/0001-36. Vigência: 
08/03/2019 à 08/03/2020. 
PREGÃO PRESENCIAL SRP 9/2019 - 004 que objetiva a contratação 
de pessoa jurídica para o fornecimento de equipamentos, suprimentos e 
serviços de informática, do outro lado as empresas: Belpara comerciall-
tda-Epp;c.N.P.Jnº05.903.157/0001-40, amazomix comercio E distribui-
dora Eireli Epp; cNPJ nº 11.218.665/0001-92, real BrasilcomercioE Ser-
viços Eireli; c.N.P.J nº 26.481.685/0001-29, a. S.ribeirocomercio E Ser-
viços Eireli - Epp; c.N.P.J nº 23.918.761/0001-22. Vigência: 11/03/2019 
à 11/03/2020. PREGÃO PRESENCIAL SRP 9/2019 - 005 que objetiva a 
contratação de pessoa jurídica para o fornecimento de gêneros alimentícios para 
alimentação escolar, do outro lado as empresas: E. B. ladislau & cia ltda - 
Me; cNPJ nº 05.621.750/0001-02, r & c Martins comercio ltda Epp; cNPJ nº 
18.175.732/0001-88, amazomix comercio E distribuidora Eireli Epp; cNPJ nº 
11.218.665/0001-92, G. r.S.EireliEpp;c.N.P.Jnº 12.337.222/0001-83, f rro-
driguesMartinsEireliEpp;c.N.P.Jnº 29.737.361/0001-05. Vigência: 13/03/2019 
à 13/03/2020. Antônio Mozart Cavalcante Filho - Prefeito.

Protocolo: 414515

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE PONTA DE PEDRAS

.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 07/2019 - 
PROC. LICITATÓRIO Nº 9/2019-140301

O Município de Ponta de Pedras, através da Prefeitura Municipal de Ponta 
de Pedras por intermédio do Pregoeiro, torna público que às10:00h do dia 
28/03/2019, fará realizar licitação, Pregão Presencial SrP, menor preço, por 
item para a constituição de registro de Preço para contratação de Pessoa 
Jurídica Especializada No Fornecimento De Internet Via Radio(Wifi) ou Via 
cabo (Serviços de comunicação Multimídia-Scm) Para atender a Prefeitu-
ra, as Secretarias e os fundos do Município de Ponta de Pedras, 24 Horas/
dias, 7 dias/Semanas, com linkde internet dedicado full duplex, download 
e Upload, a realizar-se na sala de reunião da Prefeitura. licitação obedecerá 
ao disposto na lei nº 10.520/2002, lei nº 8.666/93 e suas alterações poste-
riores. o Edital e seus anexos encontram-se à disposição dos interessados no 
departamento de licitações do Palácio municipal, na Praça antônio Malato nº 
30 - cEP: 68830-000, informações via e-mail - licitapmpp@gmail.com ou fone: 
(91) 98457-6244, a partir da publicação deste aviso, no horário de expediente.

Felipe Gabriel Correa Barros-Pregoeiro Municipal
Protocolo: 414517

REPUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 03/2019 - 
PROC. LICITATÓRIO Nº 9/2018-131201

O Município de Ponta de Pedras, através da Prefeitura Municipal de Ponta 
de Pedras por intermédio do Pregoeiro, torna público que às10:00h do dia 
29/03/2019, fará realizar licitação, Pregão Presencial SrP, menor preço, por 
item para a coNSTiTUiÇÃo dE rEGiSTro dE PrEÇoS Para aQUiSiÇÃo 
dE SUPriMENTo dE iNforMáTica EM GEral, dESTiNadoS a SUPrir aS 
NEcESSidadES BáSicaS da PrEfEiTUra E SEcrETariaS dE PoNTa dE 
PEdraS, coNforME aS ESPEcificaÇÕES, QUaNTidadES E coNdiÇÕES 
coNTidaS No TErMo dE rEfErÊNcia, a realizar-se na sala de reunião da 
Prefeitura. licitação obedecerá ao disposto na lei nº 10.520/2002, lei nº 
8.666/93 e suas alterações posteriores. o Edital e seus anexos encontram-se 
à disposição dos interessados no departamento de licitações do Palácio mu-
nicipal, na Praça antônio Malato nº 30 - cEP: 68830-000, informações via 
e-mail - licitapmpp@gmail.com ou fone: (91) 98457-6244, a partir da publi-
cação deste aviso, no horário de expediente das 08:00 às 13:00hs.
Felipe Gabriel Correa Barros-Pregoeiro Municipal

Protocolo: 414518
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ERRATA DE AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2019 - 

PROC. LICITATÓRIO Nº 9/2019-2010302
ERRATA DE AVISO DE LICITAÇÃO Publicada no Diário Oficial do Estado 
do Pará dia 06/03/2019 pg. 103, Protocolo nº411577, referente ao Pregão 
Presencial, tipo menor preço, por item.
ONDE SE LÊ: coNTraTaÇÃo dE PESSoa JUrÍdica PrESTadora dE 
SErViÇoS dE TraNSPorTE EScolar MarÍTiMo Para o acESSo E a PEr-
MaNÊNcia doS alUNoS daS EScolaS da rEdE PÚBlica dE ENSiNo, rES-
idENTES EM árEa rUral E riBEiriNHaS, aTraVÉS da SEcrETaria MUNic-
iPal dE EdUcaÇÃo dE PoNTa dE PEdraS EM coNVENio coM a SEdUc-Pa.
LEIA-SE: coNTraTaÇÃo dE PESSoa JUrÍdica PrESTadora dE SErViÇoS 
dE TraNSPorTE EScolar MarÍTiMo Para o acESSo E a PErMaNÊNcia 
doS alUNoS daS EScolaS da rEdE PÚBlica dE ENSiNo, rESidENTES EM 
árEa rUral E riBEiriNHaS, aTraVÉS da SEcrETaria MUNiciPal dE EdU-
caÇÃo dE PoNTa dE PEdraS, coNVENio Nº142/2018 JUNTo a SEdUc-Pa.

Felipe Gabriel Correa Barros-Pregoeiro Municipal
Protocolo: 414520

..

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE PRIMAVERA

.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA-PA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2019
abertura 28/03/2019 às 08h (horário local), na Sala de reuniões da cPl 
sito, av. Gal. Moura carvalho, s/n centro-Primavera-Pa. objeto: aquisição 
de matérias esportivos destinado a Secretaria de Educação. conforme Edital, 
PREGÃO PRESENCIAL, tipo MENOR PREÇO. Mais informações na sede 
da Prefeitura - Sala da cPl de segunda a quinta das 08:00hs as 12:00hs.

THAYS FAILACHE SOARES - Pregoeira
Protocolo: 414523

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA-PA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2019
abertura 29/03/2019 às 08h (horário local), na Sala de reuniões da cPl sito, 
av. Gal. Moura carvalho, s/n centro-Primavera-Pa. objeto: aquisição de ma-
teriais de do construção destinados as Secretarias e Prefeitura Municipal. con-
forme Edital, PrEGÃo PrESENcial, tipo MENor PrEÇo. Mais informações na 
sede da Prefeitura - Sala da cPl de segunda a quinta das 08:00hs as 12:00hs.

THAYS FAILACHE SOARES - Pregoeira
Protocolo: 414521

..

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE PRAINHA

.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRAINHA
EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS 

ESPÉciE: 1° termo aditivo de Prazo contrato nº 20180113. Processo admi-
nistrativo nº 2018060703. contratante: fundo Municipal de Educação. con-
tratado: a r de Mendonça - Eireli - Me cNPJ: 12.793.843/0001-71. objeto: 
contratação de Serviço de Transporte Escolar para atender os alunos da 
rede Municipal de Ensino de Prainha/Pa. Período: 02 de janeiro a 30 de 
abril 2019. Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato a que 
se refere o Presente Termo aditivo. ESPÉciE: 1° Primeiro termo aditivo de 
Prazo contrato nº 20180114. Processo administrativo nº 2018060703. con-
tratante: fundo Municipal de Educação. contratado: a M chagas de Sousa 
comércio e Serviços - Epp cNPJ: 12.122.326/0001-70. objeto: contratação 
de Serviço de Transporte Escolar para atender os alunos da rede Municipal 
de Ensino de Prainha/Pa. Período: 02 de janeiro a 30 de abril 2019. Permane-
cem inalteradas as demais cláusulas do contrato a que se refere o Presente 
Termo aditivo. ESPÉciE: 1° termo aditivo de Prazo contrato nº 20180115. 
Processo administrativo nº 2018060703. contratante: fundo Municipal de 
Educação. contratado: MB de Macedo Neto comercio e Servicos Me cNPJ: 
10.846.669/0001-52. objeto: contratação de Serviço de Transporte Escolar 
para atender os alunos da rede Municipal de Ensino de Prainha/Pa. Período: 
02 de janeiro a 30 de abril 2019. Permanecem inalteradas as demais cláu-
sulas do contrato a que se refere o Presente Termo aditivo.

AVISO DE LICITAÇÃO 
A Prefeitura Municipal de Prainha, torna público que realizará o Pregão 
Presencial SrP n° 9/ 2019-150311, tipo menor preço por item, abertura dia 
28/03/2019, às 09:30h min horário local. objeto: registro de Preço para 
Eventual aquisição de diversos Materiais de consumo: (Material de Expe-
diente, Higiene e limpeza, descartáveis, Gêneros alimentícios, Suprimentos 
de informática, Jogos, Brinquedos, Material didáticos e artigos de arma-
rinho, Material Esportivo), para atender as necessidades das Secretarias e 
fundos Municipais da Prefeitura de Prainha/Pá, retirada do edital na Sala 
de licitação da Prefeitura Municipal de Prainha, situado na Pa 419, Prainha 
/ Jutuarana, km 01 - Bairro Jardim Planalto - Prainha-Pará, das 08:00 as 
12:00h, pelo e-mail:licitaprh@gmail.com, http://www.prainha.pa.gov.br/
portal-da-transparencia/,http://www.prainha.pa.gov.br/portal-da-transpa-
rencia. Priscila Rodrigues de Araújo - Pregoeira.

Protocolo: 414524

..

PARTICULARES
.

MAJONAV TRANSPORTE FLUVIAL DA BACIA AMAZÔNIA LTDA. 
cNPJ 04.199.014/0004-80, torna público que requereu à SEMaS/Pa licença 
de operação para instalação portuária na rodovia Pa 481, 100, Vila São 
francisco, Barcarena/Pa (Proc. 2011/7099)

Protocolo: 414535

ULRICH KIELMANN NETO
CPF 958.794.635-91

Torna público que recebeu da SEcTEMa a lar nº 010/2017 validade até 
28/11/2020, da fazenda Esperança, município de Moju - Pará

ULRICH KIELMANN NETO
CPF 958.794.635-91

Torna público que recebeu da SEcTEMa a lar nº 007/2019 validade até 
19/02/2021, da fazenda Esperança i, município de Moju - Pará

Protocolo: 414534

.

.

EMPRESARIAL
.

MOURA & PIMENTA LTDA - ME 
cNPJ: 83.341.784/0002-20, torna publico que requereu da SEMMarH de 
Santa Maria das Barreiras a licença de operação para a atividade de co-
mércio Varejista de combustíveis para Veículos automotores em Santa Maria 
das Barreiras-Pa.

Protocolo: 414542

SILVIO LUIZ MANFROI 
cPf: 345.882.051-53, NoVo ProGrESSo\Pa, TorNa - SE PUBlico QUE 
rEcEBEU da SEMMa\NP a lo Nº 088\2018,ProTocolo Nº1085.

Protocolo: 414550

AGRO-PECUÁRIA RIO TARTARUGA S/A
CNPJ/MF 05.248.067/0001-63

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA 
CONVOCAÇÃO

convidamos os senhores acionistas para reunião de assembléia Geral ordi-
nária que se realizará no dia 22.04.2019 às 09:00 hs. Nesta empresa, sito á 
Trav. São francisco n.º 118 Sala 01, na cidadede Belém Estado do Pará, com 
a seguinte ordem do dia a)eleger a nova diretoria; b) tomar as contas dos 
administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras do 
exercicio de 2008; c)deliberar sobre a destinação do lucro liquido do exer-
cicio e a distribuição; d) outros assuntos de interesse social. comunicamos 
também que encontra-se à disposição dos acionistas. a) o relatório da admi-
nistração sobre os negócios sociais e os principais fatos administrativos do 
exercicio findo; b) a cópia das demonstrações financeiras; c) demais docu-
mentos pertinentes. Belém, 15 de março de 2019. Leopoldo José Lobato 
de Miranda de Castro- CPF. 032.155.202-49- Presidente.

Protocolo: 414558

ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO 
DE PARAUAPEBAS-SAAEP
AVISO DE PRORROGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N° 002.19.PP.SAAEP
o Município de ParaUaPEBaS, através do SaaEP - SErViÇo aUTÔNoMo 
dE áGUa E ESGoTo dE ParaUaPEBaS, por intermédio do Pregoeiro de-
vidamente designado, comunica a todos os interessados que, em virtude 
de modificação no Edital, a sessão de recebimento e início da abertura dos 
envelopes proposta e documentação referentes ao processo licitatório na 
modalidade PrEGÃo, na forma PrESENcial, tipo MENor PrEÇo Por iTEM, 
para registro de Preços para eventual aquisição de materiais a serem empre-
gados na substituição do elemento filtrante das camadas suporte dos filtros 
das ETA’sI, II, III e IV, no município de Parauapebas, Estado do Pará, fica 
prorrogada para às 09 horas do dia 28 de Março de 2019, no auditório do 
Serviço autônomo de água e Esgoto de Parauapebas, localizado na rua rio 
dourado, S/N, Bairro Beira rio, Parauapebas/Pa.
o Edital e seus anexos encontram-se à disposição dos interessados na coor-
denadoria de licitação e contratos, localizada na rua rio dourado, S/N, Bairro 
Beira rio, Parauapebas/Pa, a partir da publicação deste aviso, no horário de ex-
pediente (das 8 às 17h), e ainda através do site http://www.saaep.com.br/edi-
tais/ ou do Portal do TcM-Pa https://www.tcm.pa.gov.br/mural-de-licitacoes/.

ParaUaPEBaS - Pa, 15 de Março de 2019.
ANTÔNIO INOCÊNCIO PEREIRA PIRES

Pregoeiro
Portaria SaaEP nº 109/2018

Protocolo: 414565

PEDIDO RENOVAÇÃO LICENÇA AMBIENTAL OPERAÇÃO 
RENOP RENOVADORA DE PNEUS PEIXOTO LTDA,

cNPJ. 05.345.723/0001-46,torna público que está requerendo a Secretaria 
Municipal de Meio ambiente de ananindeua- SEMa a lo para atividade de 
reforma de pneumáticos usados com endereço Br. 316, 1599, KM 08, cto., 
ananindeua/Pa. através do processo n°r022719

Protocolo: 414574
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SEBASTIÃO PEIXOTO MOURA E CIA LTDA 
cNPJ 05.157.173/0001-31 torna publico que requereu SEMMa de Santana 
do araguaia a renovação da licença de operação N°023/2016 para a ativi-
dade de comércio Varejista de combustíveis P/ Veículos automotores em 
Santana do araguaia/Pa.

Protocolo: 414541
COMUNICADO

COMUNICAMOS QUE EM VIRTUDE DAS DELIBERATES DOS SOCIOS 
EM CUMPRIMENTO AO QUE ESTABELECE o arT. 1084 E SEUS ParaGra-
foS da lEi 10406/2002- c.c.B - Para rEdUÇÃo do caPiTal Social iNTE-
GraliZado dE r$ 26.000,00 (ViNTE E SEiS Mil rEaiS) Para r$ 24.000,00 
(ViNTE E QUaTro Mil rEaiS) dEVido Saída dESdE 01.03.2019, raTifi-
cada NESTE aTo, Por rENUNcia ESPoNTaNEa da SociEdadE doS SrS. 
THiaGo arcoVErdE fErrEira E WalfraN BaTiSTa TorrES SÓcioS da 
MacaPa PiloT - EMPrESa dE PraTicaGEM S/S lTda. A) DIRETORIA.
BElEM, 01 dE MarÇo dE 2019.

Protocolo: 414549

CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO PARÁ
EXTRATO DE RESCISÃO CONTRATUAL

TErMo dE rESciSÃo UNilaTEral do coNTraTo E SEUS adiTiVoS cE-
lEBrado ENTrE o cra-Pa E a EMPrESa Marcol coMÉrcio E SErViÇoS 
EirEli (M a S MEdEiroS - EPP). cNPJ/Mf 83.353.474/0001-44.9
oBJETo da rESciSÃo: Serviços de criação, produção, veiculação, controle e 
acompanhamento de peças e campanhas publicitárias.
fUNdaMENTo lEGal: art. 79, i, c/c art. 78, Xii, da lei nº 8.666/93.
aSSiNaTUra: adm. Amilcar Pacheco dos Santos - Presidente interventor 
do cra-Pa

CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO PARÁ
EXTRATO DE RESCISÃO CONTRATUAL

TErMo dE rESciSÃo UNilaTEral do coNTraTo E SEUS adiTiVoS cElE-
Brado ENTrE o cra-Pa E a EMPrESa r N BaTiSTa da coSTa - ME. cNPJ/
Mf 23.044.685/0001-73.
oBJETo da rESciSÃo: Serviços de criação, produção, veiculação, controle e 
acompanhamento de peças e campanhas publicitárias.
fUNdaMENTo lEGal: art. 79, i, c/c art. 78, Xii, da lei nº 8.666/93.
aSSiNaTUra: adm. Amilcar Pacheco dos Santos - Presidente interventor 
do cra-Pa

CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO PARÁ
EXTRATO DE RESCISÃO CONTRATUAL

TErMo dE rESciSÃo UNilaTEral do coNTraTo cElEBrado EN-
TrE o cra-Pa E a EMPrESa EdUardo loPES dE BarroS. cNPJ/Mf 
13.671.503/0001-30
oBJETo da rESciSÃo: Serviços de planejamento e desenvolvimento do sis-
tema de automação e desenvolvimento de software.
fUNdaMENTo lEGal: art. 79, i, c/c art. 78, Xii, da lei nº 8.666/93.
aSSiNaTUra: adm. Amilcar Pacheco dos Santos - Presidente interventor 
do cra-Pa

CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO PARÁ
EXTRATO DE RESCISÃO CONTRATUAL

TErMo dE rESciSÃo UNilaTEral do coNTraTo cElEBrado ENTrE o 
cra-Pa E JoSÉ EdUardo PoNTES da SilVa. cPf 236.264.022-15
oBJETo da rESciSÃo: assessoria em licitação.
fUNdaMENTo lEGal: art. 79, i, c/c art. 78, Xii, da lei nº 8.666/93.
aSSiNaTUra: adm. Amilcar Pacheco dos Santos - Presidente interventor 
do cra-Pa

Protocolo: 414557

SERVIÇO SOCIAL DO TRANSPORTE - SEST
AVISO DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA Nº 003/2019
o SEST - Serviço Social do Transporte comunica aos interessados que reali-
zará concorrência para contratação de empresa para fornecimento de mate-
rial para manutenção da piscina do SEST unidade B37 -situado na rodovia 
augusto Montenegro, 765, Km 12 -águas Negras, cep: 66820-000, cujo 
recebimento dos envelopes contendo a documentação e a proposta será no 
dia 02/04/2019, às 15:00h. Para retirada do edital e acesso às demais in-
formações, os interessados deverão dirigir-se a Unidade do Sest Senat ou 
através do e-mail licitacao.b037@sestsenat.org.br.

ASS COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Protocolo: 414564

AUTO POSTO ECOLÓGICO LTDA 
cNPJ Nº 03.451.902/0001-32, com sede na rod. Pa 150, Km 25, SN, cen-
tro, Pau d’arco, cEP: 68.545-000, rEcEBEU da Secretaria de Estado de 
Meio ambiente e Sustentabilidade (SEMaS/Pa), licença de operação (lo Nº 
11.422/2018), válida de 10/12/2018 a 09/12/2022, para o desenvolvimento 
da atividade: Transporte rodoviário de Substâncias e Produtos Perigosos, 
conforme consta nos autos do Processo N° 2018/31.171. Eng. responsável: 
Magnon Max (94) 99150-5393

Protocolo: 414573

CÂMARA MUNICIPAL DE ITAITUBA-PA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 001/2019
objeto: aquisição de materiais de expediente para atender as necessida-
des da câmara Municipal de itaituba. Tipo: Menor Preço por item. data: 
27/03/2019. Horário: 15h.

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 002/2019
objeto: aquisição de combustíveis e derivados para atender as necessida-
des da câmara Municipal de itaituba. Tipo: Menor Preço por item. data: 
28/03/2019. Horário: 09h.

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 003/2019
objeto: aquisição de reservas e emissão de bilhetes de passagens aéreas 
nacionais para atender as necessidades da câmara Municipal de itaituba 
exercício 2019. Tipo: Menor Preço por item. data: 28/03/2019. Horário: 11h.

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 004/2019
objeto: aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessida-
des da câmara Municipal de itaituba. Tipo: Menor Preço por item. data: 
28/03/2019. Horário: 14h.

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 005/2019
objeto: aquisição de materiais de higiene e limpeza para atender as neces-
sidades da câmara Municipal de itaituba. Tipo: Menor Preço por item. data: 
29/03/2019. Horário: 09h.

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 006/2019
objeto: aquisição de materiais de copa e cozinha para atender as necessi-
dades da câmara Municipal de itaituba. Tipo: Menor Preço por item. data: 
29/03/2019. Horário: 14h. 
INFORMAÇÕES: Sala de licitações, av. Getúlio Vargas, nº 419, centro, das 
08h às 14h. itaituba/Pa, 11 de março de 2019. agostinho Junior. Pregoeiro.

Protocolo: 414552

HOTEL MIRANTE DA ILHA LTDA
Torna público que requereu junto a SEMMa/STM, renovação da licença de 
operação - lo nº 9112/2015, sob protocolo nº 163/2019, para atividade de 
Hotel em alter do chão, Santarém/Pa.

Protocolo: 414568

A.A DE CARVALHO PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI 
cNPJ:12.472.639\0001-59, NoVo ProGrESSo\Pa, TorNa SE PUBlico 
QUE rEcEBEU da SEMMa\NP a lo Nº 094\2018, ProcESSo Nº1254\2018. 

Protocolo: 414551

2RS COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS LTDA
cNPJ nº 17.151.417/0001-58 e inscrição Estadual nº 15.390.702-9, vem 
mui respeitosamente comunicar o extravio do livro de registro de Utilização 
de documentos fiscais e Termos de ocorrências nº 01.

Protocolo: 414559

CÂMARA MUNICIPAL DE BREVES
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 001/2019

o Pregoeiro e a Equipe de apoio, comunica que no dia 28/03/2019, às 
09:00hs (horário local), no prédio da câmara Municipal, sito à rua duque de 
caxias, nº 1910, centro, Breves, Estado do Pará, estará realizando licitação 
na Modalidade Pregão Presencial - SrP exclusivo para MEi, ME e EPP para 
itens com valor até r$ 80.000,00, para aquisição de combustíveis e supri-
mentos derivados do petróleo, tais como: óleos lubrificantes, gás e recarga, 
para atender as necessidades da câmara Municipal de Breves. o Edital en-
contra-se à disposição dos interessados no endereço acima, no horário local 
de 08:00h as 14:00h. podendo ser solicitado através do e-mail: cplcamara-
breves@hotmail.com, disponível nos sites:http://www.tcm.pa.gov.br/.

MARCO ANTONIO PENA BORGES
Pregoeiro

Protocolo: 414566

ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO 
DE PARAUAPEBAS-SAAEP

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N° 007.19.PP.SAAEP

o Município de ParaUaPEBaS, através do SaaEP - SErViÇo aUTÔNoMo 
dE áGUa E ESGoTo dE ParaUaPEBaS, por intermédio do Pregoeiro devi-
damente designado pela Portaria SaaEP 109/2018, torna público que às15 
horas do dia 28 de Março de 2019, fará realizar licitação na modalidade PrE-
GÃo, na forma PrESENcial, tipo MENor PrEÇo GloBal, para contratação 
de empresa especializada na prestação de serviços de sistemas/software 
de informática multi-institucional para administração pública, suporte técni-
co, manutenção evolutiva e corretiva para atender ao Serviço autônomo de 
água e Esgoto de Parauapebas-SaaEP, no Município de Parauapebas, Estado 
do Pará, de acordo com o que determina a legislação vigente, a realizar-se no 
auditório do Serviço autônomo de água e Esgoto de Parauapebas.
o Edital e seus anexos encontram-se à disposição dos interessados na co-
ordenadoria de licitação e contratos, localizada na rua rio dourado, S/N, 
Bairro Beira rio, Parauapebas/Pa, a partir da publicação deste aviso, no ho-
rário de expediente (das 8 às 17h), e ainda através do site http://www.
saaep.com.br/editais/ ou do Portal do TcM-Pa https://www.tcm.pa.gov.br/
mural-de-licitacoes/.

ParaUaPEBaS - Pa, 15 de Março de 2019.
ANTÔNIO INOCÊNCIO PEREIRA PIRES

Pregoeiro
Portaria SaaEP nº 109/2018

Protocolo: 414575

LAVA JATO TREVAO MATUPA EIRELI 
inscrita no cNPJ: 22.635.430/0002-01, situada na rod. 163, km 1120, co-
munidade Santa Julia, Novo Progresso/Pa, torna público que requereu da 
SEMMa-NP a lP, li e lo, através do processo n° 1209/2018.

Protocolo: 414543
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MOURA E PIMENTA LTDA 
cNPJ 83.341.784/0001-49 torna publico que requereu as SEMMa de San-
tana do araguaia a renovação da licença de operação N°022/2016 para a 
atividade de comércio varejista de combustíveis p/ veículos automotores em 
Santana do araguaia/Pa.

Protocolo: 414540

CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE ARARI
EXTRATO DE CONTRATOS

A Câmara Municipal de Cachoeira de Arari/PA torna público para os 
devidos fins, os Extratos de Contratos de inexigibilidade de Licitação: N° 
001/2019-cMca-iNEX, objeto: contratação de Pessoa Jurídica para locação 
de software para gerenciar o sistema de contabilidade da câmara Municipal de 
cachoeira de arari/Pa. contrato 001-2019.001-iNEX; contratado: aSP-au-
tomação, Serviços e Produtos de informática lTda, cNPJ: 02.288.268/0001-
04; Valor: r$ 10.800,00. Vigência: 12 meses, assinatura: 09/01/2019; au-
torização: 04/01/2019; Ratificação: 08/01/2019. N° 002/2019-CMCA-INEX, 
objeto: contratação de pessoa jurídica para locação de software para ge-
renciar o sistema de Gestão de folha de Pagamento da câmara Municipal 
de cachoeira de arari/Pa. contrato 002-2019.001-iNEX; contratado: GdJ 
SErViÇoS dE iNforMaTica EirEli, cNPJ: 17.343.923/0001-49; Valor: 
r$ 6.000,00. Vigência: 12 meses; assinatura: 09/01/2019; autorização: 
04/01/2019; Ratificação: 08/01/2019. N° 003/2019-CMCA-INEX, Objeto: 
Contratação de Serviços técnicos profissionais especializados de consulto-
ria e assessoria contábil para atender a câmara Municipal de cachoeira de 
arari/Pa. contrato 003-2019.001-iNEX; contratado: aSSESSoria coNTá-
Bil, EMPrESarial, PÚBlica E do TErcEiro SETor S/S lTda - aScEP. 
cNPJ: 08.055.908/0001-04; Valor: r$ 96.000,00. Vigência: 12 meses, as-
sinatura: 09/01/2019; Autorização: 04/01/2019; Ratificação: 08/01/2019. 
N° 004/2019-CMCA-INEX, Objeto: Contratação de Serviços técnicos profis-
sionais especializados de consultoria e assessoria Jurídica para atender a 
câmara Municipal de cachoeira de arari/Pa. contrato 004-2019.001-iNEX; 
contratado: BENEVidES dE SoUSa adVoGadoS aSSociadoS S/S. cNPJ: 
12.123.655/0001-36; Valor: r$ 50.000,00. Vigência: 10 meses, assinatura: 
01/03/2019; Autorização: 20/02/2019; Ratificação: 26/02/2019. 
Sr. Robson Ramos Calandrine - Presidente da Câmara.

Protocolo: 414548

ALBERTO AIRES DA SILVA (BAR MENTIRINHA) 
cPf: 166.515.531-00, localizado na av. Pátria livre, Qd 9, nº 2, bairro li-
berdade, torna público que requereu junto à SEMMa - Tucuruí a licença am-
biental de operação - lo para atividade de bares e outros estabelecimentos 
especializados em servir bebidas.

Protocolo: 414556

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM 
DO TRANSPORTE - SENAT

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 0002/2019

o SENaT - Serviço Nacional de aprendizagem do Transporte comunica aos 
interessados que realizará concorrência para contratação de empresa de 
Prestação do Serviço de agenciamento de viagens aéreas para a Unidade 
c-110 em Paragominas-Pa, situado na rodoVia doS PioNEiroS, Nº S/N 
- Bairro: JardiM aTlÂNTico, cujo recebimento dos envelopes contendo 
a documentação e a proposta será no dia 01/04/2019, às 14h00min. Para 
retirada do edital e acesso às demais informações, os interessados deverão 
solicita-lo através do e-mail fernandacruz@sestsenat.org.br em até 02 (dois) 
dias antes da data acima mencionada, ou ligar para (91) 98417-6694 das 
08:30h às 17:30 h.

atenciosamente,
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Protocolo: 414563

AUTO POSTO POPULAR LTDA 
cNPJ Nº 83.322.784/0001-00, instalada na avenida raimundo Veridiano 
cardoso, nº 416, Bairro Santa Mônica, Tucuruí/Pa, cEP: 68.456-760, tor-
na público que rEQUErEU, da Secretaria de Meio ambiente de Tucuruí/Pa, 
RENOVAÇÃO da Licença de Operação nº 0030/2018-SEMMATUC, para 
o desenvolvimento da atividade: comércio Varejista de combustíveis para 
veículo automotor. Engenheiro responsável: Magnon Max Silva de oliveira. 
arT Pa20180279031. Telefone: (94) 99150-5393 / 98119-5192.

Protocolo: 414572

A pessoa jurídica BELFIBRAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 
CNPJ: 15.321.250/0001-09

rEcEBEU da SEMMaT Benevides, a renovação de lo nº:026/2019, no dia 
18 de fevereiro de 2019, para fabricação de artefatos de material plástico, 
conforme processo nº 348/2017-1.

Protocolo: 414547

TRANSPORTES DELLA VOLPE S.A, 
FILIAL PARAUAPEBAS - PA 

Torna público que recebeu da SEMaS/Pa, a l.o nº 11562/2019 para o trans-
porte de minérios através do processo nº 42100/2018.

Protocolo: 414555

CRAS LOGÍSTICA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, 
com cNPJ 14.777.639/0007-88, torna público que recebeu da SEMMa-
Secretaria Municipal de Meio ambiente a lao-licença ambiental de ope-
ração N.º 040/2019, através do Processo N.º 6004/2018, para o Município 
de Belém-Pa.

Protocolo: 414562

ESTRELA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA 
cNPJ Nº 04.327.740/0001-98, instalada na rodovia Pa 279, Km 162, S/N 
Bairro: industrial, Tucumã/Pa, cEP: 68.385-000, torna público que rEcEBEU 
da Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sustentabilidade (SEMaS/Pa), 
LICENÇA DE OPERAÇÃO (LO Nº 11423/2018), válida até 19/06/2021, 
conforme autos do Processo N° 2017/0000004384-SEMaS/Pa. Para o de-
senvolvimento da atividade: Transporte rodoviários de Produtos Perigosos 
(combustíveis). Informa ainda que é referida licença é resultado da retifi-
cação da lo Nº 10702/2017-SEMaS/Pa. Engenheiro responsável: Magnon 
Max Silva de oliveira [(94) 99150-5393/98119-5192]

Protocolo: 414571

DIMAS INÁCIO DE FARIA 
cPf: 018.601.91-68 torna publico que requereu da Secretaria de Estado de 
Meio ambiente e Sustentabilidade - SEMaS/Pa a renovação da licença de 
atividade rural - lar n° 2985/2014 para a atividade Bovinocultura em flo-
resta do araguaia/Pa.

Protocolo: 414538

ALUNOS DO ENSINO MÉDIO EJA 
No sistema EAD PARECER 303/2016 CEE/PA - aUT. E crEdENc. 344 
dE 13 dE oUTUBro dE 2016. Concluíram 15 de dezembro de 2016.
GiordaNo laNZoNi-iNEP 1516873
KEllEM TaTiaNE fErrEira SilVa-iNEP 1516873
GaBriEl EdNo VicENTE PErEira Pola-iNEP 1516873
raYaNNE alMEida araUJo-iNEP 1516873
JUlia dE SoUSa liMa-oNEP 1516873
PaUlo JUNior doS SaNToS raMiro-iNEP1516873
EriKa ViEira MaScarENHaS da SilVa MENdES rodriGUES-iNEP 
1516873

Protocolo: 414546

CÂMARA MUNICIPAL IPIXUNA DO PARÁ
EXTRATO DE CONTRATO

objeto: contratação de serviços de assessoria e consultoria contábil, para 
câmara Municipal de ipixuna do Pará, com fundamento no art. 25, inciso ii, 
da lei 8.666/93 e alterações. Partes: caMara MUNiciPal dE iPiXUNa do 
Pará e EScriTorio coNTaBil QUarESMa S/S lTda. Valor: r$ 144.000,00 
(cento e quarenta e quatro mil reais) ipixuna do Pará (Pa) 07 de março de 
2019. ADAILTON DA SILVA REIS Presidente da câmara.

Protocolo: 414554

TOFOLI IND. E COM. DE MADEIRAS LTDA-EPP 
com cNPJ 05.578.390/0001-03, torna público que recebeu da SEMMa-Se-
cretaria Municipal de Meio ambiente a licença de operação N.º 15/2019, 
através do Processo N.º 0022/2018, para o Município de Santa Barbara do 
Pará-Pa.

Protocolo: 414561

ATEM’S DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO S.A. 
com cNPJ 03.987.364/0001-03 torna público que recebeu da SEMaS/Pa, 
a licença Prévia - lP nº 1725/2019, válida até 21/02/2022 e a licença de 
instalação - li nº 2903/2019, válida até 21/02/2022, para atividade de ins-
talações Portuárias em Santarém/Pa.

Protocolo: 414570

INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE AÇOS CARAJAS LTDA 
cNPJ: 07.732.999/0001-02 torna publico que requereu da SEMMa de re-
denção a licença de operação - lo, para a atividade fabricação de artefatos 
de Metais ferrosos em redenção/Pa.

Protocolo: 414537

ATAIR T FERREIRA, 
CNPJ: 00.861.387/0001-70 

Torna público que recebeu da SEMMa (Secretaria Municipal de Meio am-
biente) de Marabá a sua licença de operação (lo 099/2019 - Processo: 
0476/2003) para atividade de comércio varejista de madeiras e artefatos loca-
lizado na folha 27 Quadra 17 lotes 31 e 32 Bairro Nova Marabá- Marabá (Pa).

Protocolo: 414545

VALDEMIR DE PAULA TELES 
cNPJ 25.075.299\0001-74ValdEMir, NoVo ProGrESSo\Pa, TorNa 
- SE PUBlico QUE rEQUErEU da SEMMa\NP a li, lP E lo ProTocolo 
Nº1362\2018.

Protocolo: 414553

TOFOLI INDÚSTRIA E COMÉRCIOLTDA-EPP 
com cNPJ 13.806.113/0001-20, torna público que recebeu da SEMMa-Se-
cretaria Municipal de Meio ambiente a licença de operação N.º 16/2019, 
através do Processo N.º 0023/2018, para o Município de Santa Barbara do 
Pará-Pa.

Protocolo: 414560

CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO PIRIÁ
AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 1/2019. 

objeto: contratação de empresa especializada para prestação de serviço de 
locação de veículo, destinado a atender as necessidades da câmara Muni-
cipal de cachoeira do Piriá/Pará, por um período de 12 (doze) meses. data 
do recebimento e abertura das propostas e documentos de habilitação: 
28/03/2019, às 10:00 horas no Prédio da câmara Municipal de cachoeira do 
Piriá, sito à rua: rod. Pará Maranhão, s/n, Bairro: centro, neste Município 
de cachoeira do Piriá - Pará.Edital: Poderá ser obtido no endereço acima. 
Rosangela Aparecida Fagnani Pinto - Presidente da câmara Municipal

Protocolo: 414569
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1. APRESENTAÇÃO
Em conformidade com a legislação societária e demais normativos le-
gais, apresentamos o Relatório da Administração e as Demonstrações 
Financeiras do Banco da Amazônia relativos ao exercício de 2018.
O Banco da Amazônia, instituição inanceira pública federal de caráter 
regional, atua com foco na promoção do desenvolvimento econômico 
e social da região amazônica em bases sustentáveis, valorizando as 
potencialidades regionais através de ações estratégicas voltadas para 
a melhoria da qualidade de vida das populações locais e redução das 
desigualdades intra e inter-regionais.
Fundado em 09 de julho de 1942 com o nome de Banco de Crédito da 
Borracha (BCB), sua atuação tinha por objetivo promover o desenvol-
vimento a partir de incentivos à exploração da borracha natural, em 
apoio às Forças Aliadas durante a Segunda Guerra Mundial. Em 1950, 
o BCB foi transformado em Banco de Crédito da Amazônia (BCA) e 
passou a participar de forma mais abrangente do processo de desen-
volvimento regional inanciando todos os segmentos econômicos da 
Região, sendo que, a partir de 1966, assumiu a denominação de Banco 
da Amazônia.
Completando 76 anos de história, o Banco da Amazônia tem como 
missão “Desenvolver uma Amazônia Sustentável com crédito e so-
luções eicazes” apoiando, prioritariamente, as atividades produtivas 
de menor porte, sobretudo aquelas desenvolvidas pelo segmento da 
agricultura de base familiar, além de valorizar o associativismo e coo-
perativismo de produção, as populações tradicionais da região (ribei-
rinhos, extrativistas, quilombolas, pescadores artesanais, indígenas, 
entre outros povos). O Banco atua em consonância com as políticas, 
planos e programas governamentais voltados ao desenvolvimento sus-
tentável da Região, atendendo, por meio de sua política de crédito com 
os recursos do Fundo Constitucional de Financiamento do Norte - FNO, 
todos os 450 municípios que integram a base político-institucional da 
Região Norte.

2. COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA
O capital do Banco da Amazônia é composto exclusivamente por ações 
ordinárias.

A União é o acionista majoritário, com participação de 96,4% no capital 
social, sendo 51,0% de forma direta e 45,4% de forma indireta. 3,6% 
das ações do Banco estão em livre circulação no mercado (Free loat).

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2018

Participacão acionária no Capital do Banco

ACIONISTA

União
Adm. Direta - Min. da 
Fazenda
Administração Indireta
FI CAIXA FGEDUC
BB FGO-Fundo Inv. 

em ações
Demais
Total

Ações
28.574.057
15.119.443

13.454.614
10.427.301
3.027.313

1.071.910
29.645.967

Ações
28.604.757
15.119.443

13.485.314
10.429.301
3.056.013

1.041.210
29.645.967

%Total
96,5
51,0

45,5
35,2
10,3

3,5
100

%Total
96,4
51,0

45,4
35,2
10,2

3,6
100

31.12.2018 31.12.2017

3. PANORAMA ECONÔMICO 
A economia mundial apontou crescimento robusto e desigual em 2018 
destacando-se o comportamento positivo dos EUA que, mesmo com a 
elevação da taxa de juros, viu o desemprego atingir a mínima histórica 
e a inlação icar dentro da meta de 2,0% estipulada pela autoridade 
monetária. Segundo estimativa do FMI, a economia chinesa deve re-
gistrar o crescimento de 6,6% e segue com o processo de mudança do 
seu modelo econômico baseado no investimento para o consumo e ser-
viços ligados à alta tecnologia. Por outro lado, o crescimento da União 
Europeia arrefeceu-se, sendo o BREXIT um dos principais fatores. 
No contexto interno, a paralisação dos caminhoneiros em maio, as 
incertezas do período eleitoral e o desequilíbrio iscal foram relevantes 
para o elevado nível de ociosidade dos fatores de produção (capital e 
trabalho) da economia brasileira. No entanto, alguns indicadores seto-
riais tiveram comportamento positivo em 2018. O número de empre-
gos aumentou e, consequentemente, reduziu a taxa de desemprego, 
na margem. A indústria brasileira cresceu 1,5% no acumulado de ja-
neiro a novembro. O comércio varejista aumentou 2,2% no mesmo 
tipo de comparação.  Outro ponto favorável e importante foi a que-
da da inlação, medida pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo 
(IPCA), que fechou o ano em 3,7%, bem abaixo da meta estabelecida 
pelo Conselho Monetário Nacional (CMN).
No âmbito regional, as economias dos estados da Amazônia Legal re-
produziram o comportamento desaiador do cenário nacional instável. 

As vendas do comércio varejista aumentaram nos estados da Ama-
zônia Legal, no acumulado em doze meses (outubro/2018), com a 
exceção do Amapá, enquanto a produção industrial cresceu 7,0% no 
Amazonas e 10,1% no Pará. Além disso, o saldo do comércio exterior 
amazônico aumentou cerca de 6,3% de janeiro a dezembro de 2018 no 
agregado, contra o mesmo período de 2017, destacando-se os cresci-
mentos expressivos no saldo comercial do Maranhão, Acre e Tocantins.

4. AÇÕES ESTRATÉGICAS (2017-2021)
O Plano Estratégico (PE) do Banco da Amazônia, ciclo 2017-21, reair-
mou o compromisso institucional com o desenvolvimento sustentável 
da região amazônica, através das novas Declarações Estratégicas – 
Missão, Visão e Valores institucionais.
A nova Missão destaca o papel do Banco de Desenvolver uma Ama-
zônia sustentável com crédito e soluções eicazes. Enquanto que 
a Visão demonstra seu direcionamento estratégico na busca de Ser o 
principal Banco de fomento da Amazônia, moderno, com cola-
boradores engajados e resultados sólidos, pautado por um con-
junto de valores institucionais: Integridade - Ética e Transparên-
cia; Meritocracia; Desenvolvimento sustentável; Valorização do 
cliente; Decisões técnicas e colegiadas; Eiciência e inovação; e 
Comprometimento com o resultado e a gestão de riscos.
Para o alcance dos sete objetivos estratégicos do PE ciclo 2017-21, os 
membros da Diretoria Executiva foram deinidos como patrocinadores 
para cada um deles, assegurando-se o compromisso da alta governan-
ça com a execução do plano e o cumprimento da missão institucional. 
Os objetivos estratégicos e respectivos patrocinadores são os apresen-
tados abaixo:

Garantir 
resultados 
sólidos e 

crescentes

Presidência - PRESIOBJETIVOS ESTRATÉGICOS
2017 - 2021

PATROCINADORES

Diretoria de Gestão 
de Recursos e 

Portfólio de Produtos 
e Serviços - DIREP

Diretoria de Gestão 
de Recursos e 

Portfólio de Produtos 
e Serviços - DIREP

Diretoria Comercial 
e de Distribuição - 

DICOM

Diretoria de 
Infranestrutura de 
Negócios - DINEG

Diretoria de 
Controle e Risco - 

DICOR
Diretoria de 

Crédito - DICRE

Manter colaboradores 
capacitados e 

motivados

Ter foco na 
eiciência 

operacional

Fortalecer a 
governança 
corporativa

Alcançar a 
excelência no 
processo de 

crédito

Ter clientes 
satisfeitos e 

rentáveis

Diversiicar as fontes 
de receitas e os canais 

de distribuição do 
crédito de fomento

Além disso, o Banco avaliou a conjuntura econômica e as perspectivas 
do mercado e aprovou as Metas de Desempenho Empresarial para o 
período 2019-2021. Da mesma forma, aprovou seu Plano de Negócios 
2019, que desenha a estratégia da área comercial para o alcance dos 
resultados inanceiros almejados. O plano foi estruturado contemplan-
do, dentre outros tópicos, o direcionamento estratégico para os ma-
croprocessos inalísticos, a saber: Crédito, Clientes e Canais, Produtos 
e Serviços e Tesouraria.
Por im, como forma de tornar público o compromisso institucional e a 
função social do Banco da Amazônia às diversas partes interessadas, 
foi elaborada a Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corpo-
rativa, destacando a contribuição do Banco na execução de políticas 
públicas, bem como os impactos socioeconômicos gerados com a sua 
atuação na Região. 

PERSPECTIVAS PARA 2019
O Banco da Amazônia tem como principal foco de atuação a concessão 
de crédito de longo prazo, direcionado para aplicações em atividades 
produtivas propulsionadoras do desenvolvimento regional. Nesse as-
pecto, prioriza o atendimento aos segmentos de menor porte, seguin-
do as diretrizes e orientações das políticas públicas, bem como em 
atenção aos planos e programas do governo federal, dos governos es-
taduais e dos governos municipais, integrando seus esforços, também, 
aos de atores da sociedade civil organizada, associações e representa-
ções dos segmentos produtivos. 
Dentre as orientações, o Banco busca atuar em conformidade com a 
Política Nacional de Desenvolvimento Regional (PNDR), que visa à re-
dução das desigualdades intra e inter-regionais, o que se torna funda-
mental para promover, no Brasil, um desenvolvimento territorial mais 
equânime.
Alinhado às orientações do governo federal, para 2019, o Banco da 
Amazônia mantém a estratégia de disponibilizar, pelo menos, 51% dos 
recursos de inanciamento do FNO, para empreendimentos produtivos 
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de menor porte, particularmente agricultores familiares, mini e peque-
nos produtores rurais, micro e pequenas empresas e microempreen-
dedores individuais. Esses segmentos, tradicionalmente, são os que 
mais geram empregos e ocupações para a população local, auxiliando 
a criação de um círculo virtuoso de crescimento.
Nesse sentido, de modo a permitir a democratização do acesso ao cré-
dito, o Banco manterá uma distribuição de recursos que salvaguarde 
todos os segmentos produtivos de cada um dos estados da Região, 
respeitando a legislação vigente, a distribuição histórica das aplicações 
e somando forças com os governos estaduais para que a aplicação dos 
recursos disponíveis se efetive em sua plenitude.

REALIZAÇÕES 2018
Em consonância com o Plano Estratégico, foram iniciados e continua-
dos, em 2018, importantes Projetos Corporativos, dos quais destaca-
mos os principais:

Projeto eSocial: tem por objetivo atender ao decreto 8.373, de 
11/12/2014, que visa a uniicação da prestação das informações refe-
rentes à escrituração das obrigações iscais, previdenciárias e traba-
lhistas dos empregados. Encontra-se em execução a implantação do 
sistema Nexo (Saúde e Segurança do Trabalhador).
Novo Modelo de Gestão de Pessoas: o projeto visa obter, através 
da reestruturação do sistema de Gestão de Pessoas, o perfeito ali-
nhamento entre a força de trabalho e o atendimento das demandas 
estratégicas do Banco. A implantação de solução tecnológica a qual 
suportará os processos de RH está em fase de conclusão.
Projeto Centralização do Crédito: atendendo à estratégia de ren-
tabilidade, o projeto tem como objetivo implantar modelo para cen-
tralização de análise, acompanhamento e recuperação de crédito. As 
implantações das centrais previstas no projeto foram concluídas em 
novembro/2018, quais sejam: Acre, PA I / PA II, MT / MA, TO / PA III 
e RO / AM. O desempenho das centrais implantadas continuará a ser 
acompanhado pelas áreas envolvidas.
Projeto para Desligamento do Mainframe: o projeto tem por obje-
tivo garantir que os sistemas do Banco, tanto departamentais quanto 
corporativos, estejam sobre uma nova plataforma moderna, atualiza-
da e menos custosa, que permita a incorporação de novos recursos, 
facilitando sua operacionalidade e as manutenções evolutivas, bem 
como integração com outros sistemas. Já foi efetivada a desativação 
de vários sistemas-satélite. Estão em execução ações necessárias para 
desativação do sistema CONTROPER, pacote de trabalho com maior 
nível de complexidade.
Projeto GED: tem por objetivo implantar o Gerenciamento Eletrônico 
de Documentos, a im de garantir maior celeridade e segurança nos 
processos de crédito. O projeto está em andamento, com as ações 
necessárias para implantação da ferramenta de worklow, captura e 
repositório de documentos em fase de homologação.
Projeto “Novo Modelo de Provisionamento e Baixa de Opera-
ções à luz do IFRS 9”: tem por objetivo implantar e implementar os 
preceitos do IFRS 9, em atendimento aos Editais de Consulta Pública 
nº 54/2017, nº 60/2018, nº 67/2018, que dispõem sobre mudanças 

em diferentes critérios contábeis.
Projeto Modelo de Custos: vinculado à melhoria da Gestão e Go-
vernança no Banco, o projeto objetiva implantar modelo de gestão de 
custos adequado às necessidades do Banco e auxiliará no desenvolvi-
mento e implantação do modelo. Concluída a Parte I do projeto, que 
contempla as fases de: “Nivelamento de Conhecimento e Planejamen-
to”; “Diagnóstico”; “Desenvolvimento de Modelo de Custos”; “Indica-
ção de solução tecnológica para suportar o modelo”; “Elaboração de 
plano para implantação do modelo de custos desenvolvido”; e, “Im-
plantação do Modelo de Custos nos processos-piloto (FNO e Crédito 
Comercial)”.
Projeto para implantação da política de segurança da informa-
ção e comunicação: tem por objetivo implementar as diretrizes e 
controles de Segurança da Informação e Comunicação no Banco da 
Amazônia, na forma prevista na Política e Controles de Segurança da 
Informação e Comunicação (POSIC). 
Projeto Centralização do Cadastro: tem por objetivo a centraliza-
ção das etapas de veriicação, validação, complementação e renovação 
do processo de cadastro dos clientes. O projeto está em execução, 
com a criação de cronograma de ações para viabilizar a implantação 
da Central, o qual contempla a automatização de alguns processos, 
planejamento da estrutura organizacional da Central, realização de 
treinamentos, entre outros.
Programa Transformação Digital: O programa contempla iniciati-
vas voltadas para a implantação de novas tecnologias com o objeti-
vo de modernizar processos e melhorar a eiciência operacional. Em 
dezembro/2018 foram concluídas as demandas “Implementação de 
Estrutura para o MPO Digital” e “Implantação de Melhorias nos Canais 
Remotos – Grupo I”. A implantação de Plataforma WebProjetista e o 
planejamento do Grupo II de demandas referentes à implantação de 
melhorias nos canais remotos está em execução.
PROGRAMA SUPERA MAIS 2018
O Programa Supera Mais, criado pela Administração do Banco em 
2015, é um instrumento interno de gestão utilizado para avaliar o de-
sempenho das unidades de negócios para a conquista dos objetivos 
estratégicos. 
Em 2018, o programa apresentou melhorias, como a mudança das 
perspectivas, que foram consolidadas em duas: “Mais Resultado” e 
“Mais Eiciência”, contendo, cada uma, seus indicadores que serviram 
para acompanhamento e avaliação dos objetivos alcançados por cada 
unidade. 
Dentro dos avanços do programa Supera Mais, destacamos a criação 
de novos indicadores, como: Receita de Seguridade, que medirá o 
volume de receitas provenientes da comercialização dos produtos de 
capitalização e seguros bancários; e o da Inadimplência Geral, que 
mensurará a inadimplência do Crédito Comercial e de Fomento, con-
siderando o saldo total das operações com valores vencidos acima de 
90 dias, sobre o saldo devedor total da carteira de Crédito Comercial 
e Crédito de Fomento.
O resultado alcançado em 2018 foi o seguinte:

Em Mil
PERSPECTIVAS/INDICADORES  Unid.  2018     2017      Variação

PERSPECTI-
VAS/INDI-
CADORES

 

Unid. 2018 2017 Variação
Mais 
Resultado 

% Realizado % Realizado %

Recuperação 
de Crédito

R$ 133,95 196.763 179,00 293.327 -32,92

Receita de 
Seguridade

R$ 62,27 12.453 - - -

Crédito Co-
mercial

R$ 62,68 1.253.519 73,70 1.148.600 9,13

Resultado 
Gerencial

R$ 73,33 109.078 39,70 63.437 71,95 

Crédito 
Fomento - 
Liberado

R$ 94,91 4.270.980 76,92 3.276.806 30,34

Crédito 
Fomento - 
Contratado

R$ 108,31 5.090.340 71,49 3.288.588 54,79

Captação de 
Recursos

R$ 96,49 3.617.133 90,23 3.428.000 5,52

Receita de 
Tarifas

R$ 89,22 142.760 82,17 105.587 35,21

Em Mil

Fonte: Nsisard

Apoio aos Pequenos 
Portes R$ 111,87 2.718.558 76,04 1.919.400 41,64

Atualização Ca-
dastral - Clientes 
Permanentes Índice 90,61 81,55 85,50 76,95 5,98

Índice de Cobertu-
ra de Despesa de 
Provisão Índice 56,03 49,97 49,97 49,71 0,52

Índice de Qualidade 
de Carteira (IQC) Índice 85,20 6,39 88,53 6,64 -3,77

Treinamento e 
Certiicações 
Obrigatórias Índice 103,33 93,00 63,76 57,38 62,08

Nível de Inadim-
plência Geral Índice 95,70 3,95 - - -

Mais Eiciência  Unid.  % Realizado  % Realizado %
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5. DESEMPENHO ECONÔMICO-FINANCEIRO 

ATIVO 18.939.959 16.952.092 28.402.983 25.818.051

Disponibilidades 49.231 43.291 6.584.761 4.937.995

Aplicações interinanceiras, TVM e Inst. 14.167.645   11.922.420 - -

Financ. e Derivativos - -

Relações Interinanceiras e Interdependências 245.261 259.960 6.009 6.839

Operações de Crédito 2.692.997 2.900.665 21.781.485 20.842.028

Outros Créditos e Outros Valores e Bens 1.438.033 1.485.102 30.728 31.189

Permanente 346.792 340.654 - -

PASSIVO 18.939.959 16.952.092 28.402.983 25.818.051

Depósitos 4.151.109 3.558.828 - -

Captações no Mercado Aberto e Rec. Letras 343.332 545.254 -

Imob. e Hipot. Deb.

Relações Interinanceiras e Interdependências 10.806 3.636 - -

Obrigações por Empréstimos e Repasses 830.486 821.500 - -

Outras Obrigações 11.665.618 10.137.565 51.610 47.142

Patrimônio Líquido 1.938.608 1.885.309 28.351.373 25.770.909

Em Mil

BANCO DA AMAZÔNIA

31.12.2018 31.12.2017

FNO

31.12.2018 31.12.2017

ATIVOS TOTAIS
O Banco da Amazônia encerrou o exercício de 2018 apresentando 
crescimento de 11,7% nos Ativos Totais, R$18.939,9 milhões, em 
comparação ao ano de 2017 (R$16.952,1 milhões), teve como maior 
incremento a carteira de títulos e valores mobiliários e aplicações inter-
inanceiras permanecendo como o itens de maior participação no grupo 
contábil, 74,8%, R$14.167,6 milhões (70,3% em 2017, R$11.922,4 
milhões). 
Os Ativos Totais estão representados, na sua maioria, pelas Aplicações 
Interinanceiras de Liquidez, Títulos e Valores Mobiliários e Operações 
de Crédito que, juntos, totalizam 89,02% (87,4% em 2017). A carteira 
de crédito do Banco representa 14,2% dos ativos totais (17,1% em 
2017), estando segregada em aplicação de fomento e comercial.
A elevação das Aplicações Interinanceiras de Liquidez foi motivada pe-
las aplicações no mercado aberto das Notas do Tesouro Nacional (NTN). 
Quanto ao crescimento de Títulos e Valores Mobiliários, o aumento de 
23,9%, foi devido ao incremento em títulos públicos, especiicamente, 
as Letras Financeiras do Tesouro, que encerrou o exercício com o mon-
tante de R$11.698,6 milhões (R$9.410,8 milhões em 2017). 
A Carteira de Operações de Crédito bruta, no total de R$2.981,1 mi-
lhões, participa com 15,7% dos ativos totais. A Provisão para Crédito 
de Liquidação Duvidosa registrou aumento de 10,8% quando compa-
rado ao exercício de 2017.
Considerando o papel do Banco de indutor inanceiro do desenvolvi-
mento regional, tendo como principal fonte de recurso o Fundo Cons-
titucional de Financiamento do Norte (FNO), torna-se necessária uma 
abordagem especíica sobre o desempenho dessa carteira, haja vista 
que as operações de crédito lastreadas com o FNO não se encontram 
registradas no ativo do Banco, em função da legislação vigente.
Nesse contexto, os ativos totais do FNO apresentaram aumento de 
10,0% em relação a 2017, motivado pela elevação de 33,3% da dis-
ponibilidade do FNO e de 2,9% da carteira de crédito, sendo a maior 
parte da carteira de crédito composta por operações com risco compar-
tilhado, representando 97,0%, e um crescimento de 9,5%, enquanto 
que o risco integral do Fundo que corresponde a 3,0% da carteira 
apresentou redução de 2,9% no mesmo período. 

Títulos e Valores Mobiliários (TVM)
A carteira TVM está composta por com 84,0% de títulos públicos fede-
rais, principalmente Letras Financeiras do Tesouro (LFT), e 16,0% por 
títulos privados (letras inanceiras, certiicados de depósitos interinan-
ceiros, debêntures e outros). 
Ao inal do exercício de 2018, a carteira alcançou o montante de 
R$11.830,1 milhões, aumento de 23,9% quando comparado ao exer-
cício de 2017 (R$9.545,2 milhões). 
Em atendimento ao disposto no artigo 8º da Circular BACEN nº 
3.068/2002, o Banco da Amazônia declara ter a intenção de manter 
os títulos, no valor de R$722,9 milhões, classiicados na categoria “Tí-

tulos mantidos até o Vencimento”, por possuir capacidade inanceira 
para tanto.
Ao longo de 2018, não houve a realização de operações com instru-
mentos derivativos (contratos futuros de juros), mantendo-se o peril 
conservador de alocações de recursos da Instituição.

Outros Créditos
A maior participação nesse grupo está representada pelos Créditos Tri-
butários que são constituídos, principalmente, por despesas com provi-
sões não dedutíveis temporariamente, de acordo com o art. 13, inciso 
I, da Lei nº 9.249/1995. A realização desses créditos se dará quando 
da utilização e/ou reversão das respectivas provisões para as quais 
foram constituídas.
No exercício, foi baixado do crédito tributário ativado o montante 
R$458,2 milhões enquanto que as adições importaram em R$441,0 
milhões.

PASSIVOS TOTAIS
Captação de Recursos (depósitos, compromissadas e repasses)
Os depósitos apresentaram crescimento de 16,6%, comparado a 2017, 
sendo motivado pelos depósitos especiais e depósitos à vista. 
As obrigações por repasses tiveram leve crescimento de 1,1%, passan-
do de R$767,5 milhões no exercício de 2017 para R$778,3 milhões em 
2018. São linhas de crédito do BNDES, FINAME e FDA, disponibilizadas 
especialmente para os estados não contemplados com o FNO. 

Outras Obrigações
O motivador do crescimento de 15,1% em Outras Obrigações foi o sub-
grupo Fundos Financeiros e de Desenvolvimento, com destaque para 
a Disponibilidade do FNO que cresceu 33,1%, quando comparado ao 
ano anterior. 
A disponibilidade do FNO refere-se aos recursos internalizados no Ban-
co ainda não aplicados em operações de crédito e é composto por 
repasses do Tesouro Nacional (STN) ao Banco, por amortizações e re-
cuperações em espécie das operações de crédito. Este recurso é remu-
nerado à taxa extramercado, sendo esse encargo registrado na rubrica 
“Despesas de Obrigações por Fundos Financeiros e de Desenvolvimen-
to”. O exercício encerrou com o montante de R$6.618,2 milhões em 
2018 (R$4.938,0 milhões em 2017), referente à rubrica de Disponibi-
lidade do FNO.
Os Passivos Atuarias encerraram o exercício registrando aumento de 
7,4% (R$1.077,9 milhões em 2018 e R$1.003,2 milhões em 2017). 
Essa conta contempla os planos: BD, Misto, Assistidos de respon-
sabilidade do Banco e Auxílio-Saúde. A elevação foi motivada pelo 
ajuste nas respectivas provisões, após cálculo atuarial que ocorre 
trimestralmente. 
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Patrimônio Líquido (PL)
O Banco encerrou o exercício de 2018 com Patrimônio Líquido de 
R$1.938,6 milhões, superior 2,8% em relação a 2017 (R$1.885,3 
milhões).

Índice de Basileia (Limites Operacionais)
A mensuração do capital regulamentar (compatibilidade do patrimônio 
de referência, PR, com grau de risco dos ativos, passivos e compen-
sação) é efetuada em conformidade com a regulamentação vigente. O 
ano de 2018 encerrou com índice de 13,4% (14,5% em 2017).

Receitas da Intermediação Financeira 1.303.185 1.421.049

Despesas da Intermediação Financeira (938.486) (962.018)

Resultado Bruto da Intermediação Financeira 364.699 459.031

Outras Receitas / Despesas Operacionais (91.688) (78.461)

Resultado Operacional 273.011 380.570

Resultado Não Operacional 948 18.391

Resultado Antes da Tributação sobre o Lucro e Participações 273.959 398.961

Imposto de Renda e Contribuição Social (155.649) (332.089)

Participações Estatutárias no Lucro (9.232) (2.365)

Lucro Líquido 109.078 64.507

 DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO                                                                                      Exercício 2018                 Exercício 2017

Em Mil
RESULTADO

Receitas da Intermediação Financeira
O resultado das rendas das operações de crédito decresceu 14,3%, en-
cerrando o exercício de 2018 com R$367,6 milhões (R$433,2 milhões 
em 2017), impactado pela redução do volume de aplicação na carteira 
comercial e de fomento. 
Em 2018, o resultado com títulos e valores mobiliários atingiu R$881,1 
milhões (R$958,9 milhões em 2017), resultando em uma queda de 
8,1%. As rendas com títulos de renda ixa contribuíram com R$719,7 
milhões (R$794,4 milhões em 2017), seguido das rendas com apli-
cações interinanceiras, no montante de R$161,4 milhões (R$164,6 
milhões em 2017).
As operações com TVM permanecem representando as maiores re-
ceitas da intermediação inanceira, alcançando no exercício 67,6% de 
participação nessas receitas (em 2017 representou 67,5%).

Despesas da Intermediação Financeira
Estas despesas apresentaram decréscimo de 2,5% motivado, princi-
palmente, pela redução de 37,2% na Provisão para Créditos de Liqui-
dação Duvidosa (PCLD).
As despesas com operações de Empréstimos e Repasses é o item de 
maior participação no grupo de despesa da Intermediação Financeira, 
com 63,0%. Em 2018, a elevação de 24,8%, foi derivada principal-
mente pelo pagamento ao Tesouro Nacional do montante de R$65,5 
milhões, referente à remuneração do Instrumento Elegível a Capital 
Principal (IECP), remanescente aos exercícios de 2014, 2015 e 2016 
conforme processo de conciliação que ocorreu tendo como mediado-
ra a Câmara de Conciliação e Arbitragem da Administração Federal 
(CCAF) da Advocacia Geral da União.

OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS
Receitas de Prestação de Serviços
As receitas de prestação de serviços (com tarifas bancárias) apresen-
taram crescimento de 7,2% (R$50.771). Foram impactadas, principal-
mente, pelas rendas de administração de fundos (FNO) em razão do 
maior volume de repasses de recursos.

Outras Receitas Operacionais 
As receitas operacionais apresentaram crescimento de 5,1%. Os prin-
cipais impactos foram:

• Reclassiicação contábil das rubricas de provisão ativos atuariais 
- Contrato TI (R$ 21.6 milhões) e Provisão para apuração de responsa-
bilidades (R$ 13.6 milhões); 

• Reversão do excedente da provisão constituída de operações SEC I 
liquidadas no exercício de 2018, no valor de R$110,9 milhões;

• Recuperação de operações do FNO - redução de 45,3%.

DESPESAS
A conta de Despesas de Pessoal vem decrescendo desde 2016, tendo 
como principal causa o Programa de Aposentadoria Incentivada – PAI. 
No exercício de 2018 reduziu 3,9%, passando de R$543,0 milhões em 
2017 para R$522,1 milhões em 2018.
Em 2018, a conta de Despesas Administrativas apresentou crescimen-
to de 6,1% quando comparado ao mesmo período de 2017. Os de-
sembolsos com comunicação, processamento de dados, e amortização 
foram os itens que apresentaram elevação.

O registro das doações aos Fundos dos Direitos dos Idosos e Fun-
dos das Crianças e Adolescentes, que totalizaram R$1,8 milhões (Lei 
nº 12.213/2010 - Estatuto do Idoso; e Instrução Normativa SRF nº 
267/2002 - Criança e Adolescente), contribuíram também para essa 
elevação. Vale registrar o benefício iscal decorrente da ação, espelha-
do em rubrica especíica.
A conta de Outras Despesas Operacionais apresentou elevação de 
7,7%. As maiores participações para o aumento foram:

• Atualização monetária das parcelas securitizadas recebidas de 
clientes e repassadas posteriormente ao Tesouro;

• Reclassiicação contábil das rubricas de provisão para grade de per-
das e provisão dos títulos e créditos a receber - contrato PET migradas 
do passivo para o ativo como contas retiicadoras;

• Elevação da despesa de provisão do FNO (risco compartilhado), 
encerrando o exercício 2018 com R$414,8 milhões de PCLD-FNO 
(R$401,1 milhões em 2017).

Imposto de Renda e Contribuição Social
As atividades do Banco, do exercício de 2018, geraram uma arrecada-
ção para a União, na forma de imposto de renda e contribuição social, 
de R$145,7 milhões (331,4 milhões em 2017). Desse total, já foram 
antecipados R$147,6 milhões.

Lucro Líquido
O Banco da Amazônia apresentou lucro líquido de R$109,1 milhões, 
no exercício de 2018 (R$64,5 milhões em 2017). Isso permitiu uma 
distribuição de:

• Juros Sobre Capital Próprio (JCP) - R$41,8 milhões correspon-
dendo a 40% do lucro líquido ajustado (R$18,6 milhões em 2017, cor-
respondendo a 30% do lucro líquido ajustado);

• Participação nos lucros (empregados e administradores) - 
R$9,2 milhões (R$2,4 milhões em 2017);

• Reservas de Lucros (Legal e Estatutária) - R$68,2 milhões 
(R$46,7 milhões em 2017).

CRÉDITO - FOMENTO

Fundo Constitucional de Financiamento do Norte (FNO)
O Fundo Constitucional de Financiamento do Norte (FNO) foi criado pela 
Constituição Federal de 1988 e regulamentado pela Lei nº 7.827/1989, 
posteriormente alterada pelas leis nº 9.126/1995 e nº 10.177/2001. É 
administrado pelo Banco da Amazônia que tem a missão de contribuir 
com a redução das desigualdades regionais. Os recursos do Fundo, admi-
nistrados pelo Banco, constituem-se como instrumentos estratégicos em 
períodos de diiculdades econômicas, pois têm a função de resolver fa-
lhas de mercado do sistema inanceiro, gerar demanda por inanciamento 
para o crescimento de setores-chaves da economia regional.
O Banco da Amazônia, na condição de agente inanceiro do Governo 
Federal na Região Amazônica, tem como premissa em sua atuação, 
promover o desenvolvimento regional em bases sustentáveis, através 
da utilização dos recursos de sua carteira de fomento, tendo como prin-
cipal fonte o Fundo Constitucional de Financiamento do Norte (FNO).
Os inanciamentos concedidos através das fontes de fomento utilizadas 
pelo Banco da Amazônia têm contribuído, decisivamente, para a criação 
de novas oportunidades de trabalho, a inclusão social, o fortalecimento da 
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economia de base familiar, o crescimento das micro e pequenas empresas, 
o incremento do valor bruto da produção e do PIB regionais, a diminuição 
das desigualdades intra e inter-regionais, entre outros benefícios.
A atuação do Banco da Amazônia tem priorizado localidades com compro-
vada carência socioeconômica (municípios tipiicados pela PNDR como de 
baixa renda, dinâmicos de menor renda e estagnados de média renda), 
fato que demonstra a preocupação da Instituição com a redução das de-
sigualdades na Região. Entre as iniciativas de apoio ao desenvolvimento 
dos municípios mais carentes destaca-se a disseminação da estratégia 
denominada FNO Itinerante, caracterizada pela realização de seminários 
especíicos em localidades com peril de baixa e média renda. O públi-
co-alvo do FNO Itinerante são os empresários em geral, principalmente 
micro e pequenos empreendedores, cooperativas, associações e sindica-
tos de produtores locais, empreendedores rurais, especialmente os mini e 
pequenos, bem como agricultores familiares.
No ano de 2018 foram contempladas com o evento “FNO Itinerante”, 
42 localidades da região Norte. O estado que apresentou maior nú-
mero de eventos foi o Pará (42,8%) em relação ao total, seguido do 
Amazonas, com participação de 35,7%.
O volume de crédito realizado nos eventos foi de R$1,12 milhão e fo-
ram prospectados mais de R$31,0 milhões. Aproximadamente 2.800 
pessoas estiveram presentes nos seminários, interessadas em conhe-
cer as linhas de crédito, bases e condições operacionais, assim como os 
benefícios da Lei 13.340/2016 para renegociação de dívidas. 
O FNO abrange os sete estados da região Norte (Acre, Amapá, Ama-
zonas, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins), abrangendo 45,3% do 
território brasileiro. É operacionalizado através de seis programas de 
inanciamento, que são:

• Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (FNO 
- Pronaf); 

• Programa de Financiamento do Desenvolvimento Sustentável da 
Amazônia (FNO - Amazônia 

Sustentável); 
• Programa de Financiamento para Manutenção e Recuperação da 

Biodiversidade Amazônica 
(FNO - Biodiversidade); 
• Programa de Financiamento às Micro e Pequenas Empresas e Microem-

preendedores Individuais 
(FNO - MPEI); 
• Programa de Financiamento em Apoio à Agricultura de Baixo Car-

bono (FNO - ABC); e 
• Programa de Financiamento Estudantil (FNO - FIES).

As diretrizes estratégicas do FNO priorizam os segmentos produtivos 

de menor porte; agricultura de base familiar; empreendimentos que 
utilizem matérias-primas e trabalho local; produção de alimentos bási-
cos para consumo da população; e projetos sustentáveis. 
Em 2018, o Fundo garantiu aos empreendedores da Região um aporte 
de R$4.636,0 milhões, por meio de 16.161 operações (base dezembro 
de 2018) para investimentos em atividades produtivas que aquecem a 
economia, gerando emprego e renda na região.
O resultado obtido em 2018 foi 58,6% maior em relação ao ano ante-
rior, quando foram aplicados R$2.905,9 milhões. Para o ano de 2019, 
foram estimados recursos da ordem de R$9.311,9 milhões para inves-
timentos na região.

Liberação de Recursos
O volume de crédito de fomento liberado no exercício de 2018 somou 
um montante de R$4.271,0 milhões, representando um aumento em 
31% quando comparado a 2017 (R$3.270,4 milhões), o que corres-
ponde a R$1.000,6 milhões a mais em termos de liberação. Este de-
sempenho deve-se principalmente ao aumento na aplicação do FNO, 
que apresentou volume inanceiro liberado superior em R$907 milhões.
O volume de crédito de FNO Liberado no acumulado do exercício de 
2018 representou um valor de R$3.817,1 milhões, apresentando varia-
ção positiva em 31% quando comparado com o ano de 2017 (R$3.041,9 
milhões).

Contratação de Recursos
No ano de 2018, o crédito de fomento contratado representou um mon-
tante de R$5.352,4 milhões, obtendo um acréscimo de 62,3%, quando 
comparado ao mesmo período de 2017 (R$3.296,8 milhões), o que de-
monstra um aumento de R$2.055,6 milhões em operações contratadas, 
em decorrência principalmente da elevação no nível de contratações do 
FNO, superior em R$1.730,1 milhões. Destaca-se ainda, o incremento 
das contratações em BNDES, variando positivamente em 231,0%, cor-
respondendo a R$236,9 milhões contratados a mais em relação a 2017 
(R$102,7 milhões), encerrando o ano de 2018 com R$339,6 milhões.
O volume de crédito de FNO contratado no ano de 2018 representou 
um valor acumulado em R$4.636,0 milhões evoluindo 59,5% quando 
comparado com o ano de 2017 (R$2.905,9 milhões). Distribuídos em:

Exercício de 2018  Exercício de 2017  Variação 
Operações

Variação 
Valores

SETOR ECONÔMICO Nº Op. R$ 1,00 Nº Op. R$ 1,00 % %

Rural 12.649 2.742.391.693 11.823 1.991.415.043 6,99 37,71

Industrial 153 361.223.482 194 138.865.955 -21,13 160,12

Infraestrutura 5 38.609.799 1 1.601.853 400 2310,32

Comércio e Serviços 2.716 1.456.253.191 2.363 699.958.345 14,94 108,05

Demais não rurais 638 37.548.313 1.069 74.077.043 -40,32 -49,31

TOTAL 16.161 4.636.026.478 15.450 2.905.918.239 4,6 59,54

FNO - Contratações por Setor Econômico

Fonte: Sig/Controper-Base Dez/2018

Exercício de 2018  Exercício de 2017  Variação 
Operações

PORTE Nº Op. R$ 1,00 Nº Op. R$ 1,00 %

Mini/micro 11.564 609.735.930 11.614 506.797.850 -0,43 20,31

Pequeno 3.589 1.408.509.828 3.146 831.562.029 14,08 69,38

Pequeno/Médio 484 617.042.681 384 463.848.056 26,04 33,03

Médio 378 937.798.913 228 608.691.381 65,79 54,07

Grande 146 1.062.939.126 78 495.018.923 87,18 114,73

TOTAL 16.161 4.636.026.478 15.450 2.905.918.239 4,6 59,54

FNO - Contratações por Porte do Beneiciário

Fonte: Sig/Controper-Base Dez/2018

Variação 
Valores
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FNO Perspectivas para 2019
Em 2019, o Banco planeja operacionalizar os repasses de recursos do FNO para as instituições operadoras credenciadas, a im de dinamizar as 
aplicações nos diversos setores econômicos. Os intermediários inanceiros, para atuação em segundo piso, serão as instituições inanceiras de-
vidamente autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, tais como agências de fomento, bancos, cooperativas de crédito, entre outras, 
seguindo as boas práticas de risco e de crédito.
A Programação Padrão de aplicação do FNO para 2019 tem montante projetado de R$9.111,9 milhões, apresentada nas tabelas a seguir, conside-
rando as potencialidades e oportunidades de investimentos identiicadas conjuntamente com os órgãos governamentais e as entidades públicas e 
privadas, bem como a distribuição histórica das aplicações do FNO e o marco regulatório dos fundos constitucionais.

*Recursos destinados por demanda dos estados.

Obs.: Dos recursos totais destinados por estado, R$2.500,0 milhões poderão ser realocados por demanda para projetos de infraestrutura, con-
forme prevê a Portaria MI 335/2018.

Fonte: Plano de aplicação de Recursos Financeiros

 ESTADO R$ Milhões
 ACRE 637,84
 AMAPÁ 273,36
 AMAZONAS 1.731,25
 PARÁ 2.733,57
 RONDÔNIA 1.731,26
 RORAIMA 273,36
 TOCANTINS 1.731,26
 SUBTOTAL 9.111,90
 FIES* 200,00
 TOTAL 9.311,90

FNO 2019 - PREVISÃO DE APLICAÇÃO POR ESTADO

Variação 
ValoresExercício de 2018  Exercício de 2017

R$ 1,00 % R$ 1,00 % %

Acre 198.875.148 4,29% 135.260.960 4,65% 47,03

Amapá 111.920.888 2,41% 19.425.077 0,67% 476,17

Amazonas 420.648.795 9,07% 149.847.926 5,16% 180,72

Pará 1.598.991.705 34,49% 1.161.637.542 39,97% 37,65

Rondônia 1.143.294.414 24,66% 704.725.303 24,25% 62,23

Roraima 57.636.655 1,24% 28.387.756 0,98% 103,03

Tocantins 1.104.658.873 23,83% 706.633.676 24,32% 56,33

TOTAL 4.636.026.478 100,00% 2.905.918.240 100,00% 59,54

FNO - Contratações por Estado

Fonte: Sig/Controper-Base Dez/2018

Fonte: Plano de aplicação de Recursos Financeiros

PROGRAMA 

FNO - PRONAF¹

FNO - Amazônia Sustentável

Ciência, Tecnologia & Inovação²

FNO-ABC/BIO

FNO-MPEI³

PROGRAMAS SUBTOTAL

FNO-FIES

TOTAL

AC AM AP PA RO RR TO TOTAL

55,39 47,52 36,39 311,99 319,39 2,06 158,45 931,19

419,83 1.436,68 143,52 1.765,78 975,79 243,97 1.160,24 6.145,81

1,75 4,75 0,75 7,50 4,75 0,75 4,75 25,00

66,78 35,30 36,07 234,60 177,97 1,86 192,41 744,99

95,84 211,75 57,38 421,20 258,12 25,47 220,15 1.289,91

637,84 1.731,26 273,36 2.733,57 1.731,26 273,36 1.731,26 9.111,90

- - - - - - 200,00

9.311,90

FNO 2019 - PREVISÃO DE APLICAÇÃO POR PROGRAMA                                                  Em Mil

ESTADO
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NOTAS: (1) Projeção de demanda efetiva para a agricultura fami-
liar, assegurando-se recursos adicionais, conforme dispõe a Lei nº 
9.126/1995, alterado pela Lei nº 12.249/2010. (2) O valor a ser 
aplicado para Inovação é pautado pela recomendação constante 
na Lei 10.177/2001, incluído pela Lei nº 13.682/2018. Desse va-
lor há previsão de R$10,0 milhões para projetos de Investimen-
to em inovação até R$200 mil; R$10,0 milhões para projetos de 
investimento em inovação acima de R$200 mil e; R$5,0 milhões 
para projetos de Ciência e Tecnologia. (3) Da dotação prevista 
para o Programa, deverão ser alocados recursos da ordem de 
R$100,0 milhões para atender ao público-alvo do PNMPO.

MICROFINANÇAS: Programa Microcrédito Produtivo Orien-
tado - AMAZÔNIA FLORESCER 
O Amazônia Florescer atua nas áreas urbana e rural por meio 
de Termo de Parceria entre o Banco da Amazônia e a Associação 
de Apoio à Economia Popular da Amazônia (Amazoncred), OSCIP 
responsável pela operacionalização do programa com vista à se-
leção, treinamento e administração dos Assessores de Negócios. 
Esses profissionais são responsáveis pelo diálogo estreito com os 
empreendedores populares (informais) e agricultores familiares 
no local onde desenvolvem suas atividades, avaliando a utilidade 
e adequação do crédito; orientando quanto ao seu uso produtivo; 
estimulando a cultura empreendedora; e evitando o superendivi-
damento do cliente.
A vertente urbana faz parte do Programa Nacional de Microcrédito 
Produtivo Orientado (PNMPO), enquanto a vertente rural atua jun-
to ao Programa Nacional de Agricultura Familiar (PRONAF).
O Banco vem promovendo capacitações na metodologia de micro-
crédito produtivo orientado para as equipes do Banco e da Ama-
zoncred e realizando oficinas sobre empreendedorismo e educa-
ção financeira com os clientes do programa Amazônia Florescer.

CRÉDITO  COMERCIAL

Saldo da Carteira
O saldo da carteira de Crédito Comercial no final do exercício 
de 2018, comparativamente ao exercício de 2017 (R$1.101,2 
milhões), apresentou queda na ordem de -21,3%, encerrando o 
exercício de 2018 com R$877,8 milhões. O principal motivo da 
queda na carteira está relacionado com a liquidação de operações 
(e não renovação) de grande volume, em consonância com a po-
lítica interna de pulverização do crédito.
A expectativa para o exercício de 2019 é de crescimento da car-
teira de crédito comercial, considerando, principalmente, a dispo-
nibilização de novos produtos voltados ao público do agronegócio, 
bem como a utilização de limite prospectivo com empresas (am-
pliação da base de clientes) e a reorganização da agência São 
Paulo (agência empresarial) com foco de atuação voltado para 
empresas ou grupos econômicos de grande porte.

Captação de Mercado Em mil

Fonte: Banco da Amazônia/Contabilidade CTB

Recurso

Depósito à vista
Poupança
Depósito de investimento
Depósito a prazo
LCA
Total

26,8
10,8
63,4
14,4

-44,7
9,9

892.977
574.052
36.984

2.647.096
243.308

4.394.417

2018

704.225
518.266
22.631

2.313.706
440.253

3.999.081

2017 Variação (%)

A captação global do Banco no exercício 2018 (R$4.394,4 mi-
lhões) teve um acréscimo de 9,9%, comparado ao exercício de 
2017(R$3.999,1 milhões), apresentando crescimento nos Depósi-
tos à Vista, à Prazo e de Investimento e na Poupança. 
O crescimento foi impulsionado, sobretudo, em razão das estraté-
gias voltadas ao Depósito de Investimento de empresas localiza-
das na região Norte. Em contrapartida, a redução do recurso de 
LCA se explica em virtude da revisão de estratégia do produto, 
com projeção para retomada do crescimento no ano de 2019.

A aplicação no exercício anterior da Lei nº 13.340/2016, que autorizou 
a renegociação e liquidação das dívidas do crédito rural, fez com que 
houvesse um incremento atípico da recuperação das operações vincu-
ladas ao FNO em 2017. A redução nas operações recuperadas com cré-
dito do FNO, portanto, justiica o decréscimo de 32,9% da recuperação 
de Crédito em relação ao ano antecedente. 
Destaque, contudo, para o crescimento de 118,7% na recuperação 
de operações da carteira comercial, encerrando o exercício com valor 
recuperado de R$49,0 milhões (R$22,4 milhões em 2017). 

MICRO E PEQUENAS EMPRESAS
O Banco da Amazônia através de campanhas de incentivo teve um 
acréscimo de 63,0%, na aplicação de recursos para as Micro e Peque-
nas empresas, a aplicação em 2018 icou em torno de R$446,7 milhões 
(R$253,8 milhões em 2017). 

MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL
No Brasil, já existem cerca de 7,7 milhões de Microempreendedores In-
dividuais. O Programa FNO-MEI, desde sua criação, tem contribuído de 
forma signiicativa para o desenvolvimento local e regional, ampliando 
a geração de emprego e renda nas áreas onde o Banco da Amazônia 
atua. A carteira de crédito MEI total administrada pelo Banco se en-
contra com um saldo de R$8,9 milhões. A aplicação em 2018 icou em 
torno de R$4,5 milhões (R$5,4 milhões em 2017). 

6. GOVERNANÇA CORPORATIVA
O Banco da Amazônia S/A busca adotar as melhores práticas de Gover-
nança Corporativa, incorporando junto aos seus colaboradores (público 
interno), a disseminação da boa prática de governança e de seus be-
nefícios para a empresa. Seguindo o principal objetivo da aplicação da 
prática da Governança, o Banco adota a política de transparência junto 
ao público-alvo que são os acionistas, investidores, público externo e 
mercado, utilizando-se de todas as ferramentas de comunicação dispo-
níveis, tais como: canais de comunicação (Fale Conosco), procedimen-
tos de controles internos e criação de Comitês, demonstrando, assim, 
respeito e credibilidade junto à sociedade.

RECEITA DE RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO

 Recuperação 196.797 293.327 -32,9

Fonte: Banco da Amazônia/Contabilidade CTB

Indicador 2018 2017 Variação (%)

Em mil

Indicador

Receita de tarifa 113.330

2018

105.587

2017

7,3

Variação (%)

A Receita de Tarifas no exercício de 2018 apresentou crescimento de 
7,3% comparado ao exercício de 2017 (R$105,6 milhões). A elevação 
das receitas está relacionada com a expansão do crédito e crescimen-
to das vendas de produtos e serviços que agregam receitas ao Banco.

Fonte: Banco da Amazônia/Contabilidade CTB

RECEITA DE TARIFAS
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ESTRUTURA ORGANIZACIONAL
No âmbito do Banco da Amazônia, a estrutura de governança está de-
monstrada no organograma abaixo. Maiores informações acerca des-
sas estruturas podem ser obtidas no Estatuto Social do Banco e nos 
Regimentos dos Conselhos e Comitês Superiores.

• ASSEMBLEIA GERAL DE ACIONISTAS
• CONSELHO FISCAL
• CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
• COMITÊS SUPERIORES
• AUDITORIA
• DIRETORIA EXECUTIVA
• SECRETARIA DE GOVERNANÇA

• OUVIDORIA
• COMISSÃO DE ÉTICA
• COORDENADORIA DE INTEGRIDADE E 
COREIÇÃO
• COORDENADORIA DE RELACIONAMENTO 
COM INVESTIDORES

SECRE

Diretoria Comercial 
e de Distribuição

DICOM

Diretoria Infraestrutura 
do Negócio

DINEG

Diretoria de Gestão de 
Recursos e Portfólio

DIREP

Diretoria de
Controle e Risco

DICOR

Diretoria de Crédito 
DICRE

PRESIDENTE

Assembleia Geral de 
Acionistas

Conselho de Administração

Ouvidoria/SAC

Conselho Fiscal

Comitê de Auditoria

Comitê de Elegibilidade

Comitê de Risco e de Capital

Comissão de Ética

Integridade e 
Correição

Comitê de Remuneração

AUDIT

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
Em julho de 2018, o Conselho de Administração, órgão de orientação 
superior do Banco da Amazônia, passou a ser composto por sete mem-
bros em razão da inclusão do membro independente, sendo os demais: 
dois indicados pelo Ministro de Estado da Fazenda; um indicado pelo 
Ministro de Estado do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão; um 
representante dos empregados, nos moldes da Lei nº 12.353/2010; 
um representante dos acionistas minoritários, eleito nos termos da Lei 
nº 6.404/1976; e o Presidente do Banco da Amazônia.
A nomeação do novo conselheiro visou atender ao disposto na Lei nº 
13.303/2016, a chamada Lei das Estatais, fortalecendo e consolidando 
ainda mais as boas práticas de Governança Corporativa. Segundo a 
Lei, os estatutos das estatais e de suas subsidiárias devem observar 
as regras de governança corporativa, de transparência e de estruturas, 
bem como as práticas de gestão de riscos e de controle interno.

ESTATUTO SOCIAL
O Banco Central aprovou a reforma estatutária do Banco da Amazônia, 
conforme deliberado na Assembleia Geral Extraordinária de acionistas 
da Instituição, realizada em 19 de janeiro de 2018. O documento já 
se encontra devidamente registrado na Junta Comercial do Estado do 
Pará. 
O novo Estatuto Social passou por profundas alterações nos quesi-
tos de Governança Corporativa, para contemplar, principalmente, os 
dispostos na Lei nº 13.303/2016, no Decreto nº 8.945/2016 e nas 
Resoluções da CGPAR.  

REGULAMENTO INTERNO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
Em fevereiro de 2018, entrou em vigor o novo Regulamento Interno de 
Licitações e Contratos do Banco da Amazônia. Este documento foi apro-
vado pelo Conselho de Administração sendo um instrumento de gover-
nança corporativa que disciplina as normas e procedimentos no Banco, 
relativos às contratações com terceiros destinados à prestação de ser-
viços, inclusive de engenharia e de publicidade, à aquisição e à locação 
de bens, à alienação de bens e ativos integrantes do próprio patrimônio 
e à execução de obras a serem integradas a esse patrimônio, bem como 
à implementação de ônus real sobre tais bens.

POLÍTICAS
O Banco da Amazônia, demonstrando cada vez mais aderência às nor-
mas dos órgãos reguladores e fortalecendo ainda mais suas práticas de 
Governança Corporativa, atualizou e publicou duas Políticas internas 

no ano de 2018.
A Política de Divulgação e Uso de Informações sobre Atos ou Fatos 
Relevantes, exigida pela ICVM nº 358/02 e suas alterações, foi atu-
alizada, dispondo sobre a comunicação e divulgação de informações 
sobre Atos ou Fatos Relevantes na Instituição inanceira, que envolvam 
os seus negócios e atividades, decorrentes de decisões de órgãos de 
administração ou acionista controlador. O seu objetivo é o estabeleci-
mento de padrões de conduta e transparência no uso, comunicação 
e divulgação de informações por ex-empregados, empregados, que 
tenham em virtude de seu cargo e função conhecimentos que possam 
intervir no mercado.
A Política de Transações com Partes Relacionadas foi aprovada, de 
acordo com a ICVM 480/90 e Deliberação CVM 642/10, e dispõe sobre 
as condutas exigidas nas transferências de recursos, serviços ou outras 
obrigações entre o Banco e suas Partes. O seu objetivo é consolidar o 
compromisso do Banco com uma gestão responsável e transparente 
proporcionando conforto e segurança a seus acionistas, investidores e 
ao mercado em geral.

CÓDIGO DE ÉTICA
O Código de Conduta Ética, aprovado pela Diretoria Executiva em 
07/12/2005, foi atualizado em 26/01/2018, por meio de aprovação do 
Conselho de Administração do Banco da Amazônia. O Código estabele-
ce diretrizes de conduta ética e prescreve os padrões de comportamen-
to proissional, deveres e vedações de acordo com os princípios éticos, 
morais e de justiça, aplicados a todos que, por força de lei, contrato ou 
qualquer ato jurídico, prestem serviços de natureza permanente, tem-
porária, excepcional ou eventual, ainda que sem retribuição inanceira 
ao Banco da Amazônia.
Para efeito deste Código, o Banco deine que ser ético é pautar as 
ações e atividades proissionais em credibilidade, integridade, impar-
cialidade, proissionalismo, coniança, produtividade, eicácia, confor-
midade com a lei e respeito aos direitos humanos e ao meio ambiente.

IG-SEST
No exercício de 2018, o Banco da Amazônia recebeu o conceito 9,27 no 
segundo ciclo de avaliação, base 4º trimestre de 2017, do Indicador de 
Governança (IG-SEST), do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento 
e Gestão, melhorando sua nota para 9,39 na 3ª Certiicação do IG-SEST, 
divulgada em novembro de 2018, permanecendo classiicado no Nível 1. 
No primeiro ciclo, o certiicado foi garantido com a nota 7,81 (base 3º 
trimestre de 2017), demonstrando que o Banco vem melhorando cada 
vez mais suas práticas corporativas.  
O objetivo do IG-SEST é acompanhar o desempenho da qualidade da 
governança das empresas estatais federais, para ins de mensuração 
do cumprimento dos requisitos exigidos pela Lei nº 13.303/2016, re-
gulamentada pelo Decreto nº 8.945/2016 e diretrizes estabelecidas 
nas Resoluções da Comissão Interministerial de Governança Corporati-
va e de Administração de Participações Societárias da União - CGPAR, 
que buscam conformidade com as melhores práticas de mercado e 
maior nível de excelência. 
O IG-SEST, composto por três dimensões: Gestão, Controle e Audito-
ria; Transparência das Informações; e Conselhos, Comitês e Diretorias, 
classiica a empresa estatal em quatro Níveis de Governança, sendo 
quanto menor o nível, melhor sua avaliação.

7. GESTÃO DE RISCOS 
A estrutura de gerenciamento de riscos do Banco da Amazônia dispõe 
de Política de Gestão Integrada de Riscos e de Capital e da Declaração 
de Apetite aos Riscos, RAS. Fazem parte da estrutura comitês especíi-
cos para gestão de riscos e de capital, compostos pela Diretoria e pelo 
Conselho de Administração, e pelo diretor responsável pelo gerencia-
mento de riscos da instituição, CRO. 
O gerenciamento de riscos tem como premissa que todos os riscos 
relevantes devem ser identiicados, mensurados, avaliados, monitora-
dos, reportados, controlados e mitigados. Esse processo deve fornecer 
informações que subsidiem a tomada de decisão.

RISCO DE CRÉDITO
O gerenciamento de risco de crédito no Banco da Amazônia visa garan-
tir que a aplicação dos recursos próprios e dos recursos administrados 
em nome de terceiros, seja efetuada de maneira eiciente, para a am-
pliação do volume de operações de crédito do Banco, com probabilida-
des positivas de retorno dos créditos concedidos. 
As exposições ao risco de crédito estão baseadas em limites estabele-
cidos por critérios especíicos, buscando, principalmente, a diversiica-
ção da carteira e a manutenção de ativos de boa liquidez. No modelo 
interno de avaliação de risco de crédito estão inseridas as diretrizes 
de gestão desse tipo de risco, cuja inalidade é identiicar, mensurar e 
ponderar a exposição do Banco em suas operações de crédito, permi-
tindo o estabelecimento de rating para o tomador e respectivas ope-

Comitê de Crédito Governança 
e Sustentabilidade
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rações creditícias.
As regras de negócio referentes às garantias, como elemento mitiga-
dor de risco de crédito, estão normatizadas, na ocorrência de inadim-
plência do tomador do crédito, utilizando-se as garantias como lastro 
e instrumento de recorrência do saldo inadimplido. Porém, o êxito do 
empreendimento inanciado, a correta aplicação dos recursos e a ca-
pacidade de pagamento do mutuário ainda constituem a principal ga-
rantia de retorno do capital.
O processo de desenvolvimento, validação e monitoramento dos mo-
delos de riscos está alinhado aos objetivos estratégicos da Organiza-
ção, às melhores práticas de gestão e governança, em conformidade 
com leis e regulamentos emanados por órgãos supervisores. O monito-
ramento de modelos de risco constitui na aplicação de testes, visando 
continuamente, desaiar, confrontar e questionar os modelos internos 
de gestão de riscos, considerando as particularidades técnicas de men-
suração e gerenciamento de risco.

RISCO DE MERCADO
Risco de mercado representa a possibilidade de perda inanceira por 
oscilação nos valores de mercado dos instrumentos inanceiros detidos 
pelo Banco, está relacionado à lutuação dos preços de ativos ou pas-
sivos da Instituição. O monitoramento do risco de mercado é realizado 
através de métodos estatísticos, valor em risco (VaR) e ΔEVE para a 
carteira não classiicada como negociação, análise de sensibilidade e 
testes de estresse.
O Banco possui procedimentos padronizados e sistematizados para 
mensurar os riscos de mercado, gerenciar as carteiras de negociação 
(trading) e não negociação (banking), testes de estresse e aderência 
do modelo (backtesting), de maneira a otimizar a gestão desses riscos 
objetivando a melhor relação risco-retorno. Os limites de exposições 
estão deinidos na RAS.

RISCO DE LIQUIDEZ 
O risco de liquidez é possibilidade de a instituição não ser capaz de 
honrar eicientemente suas obrigações esperadas e inesperadas, cor-
rentes e futuras, incluindo as decorrentes de vinculação de garantias, 
sem afetar suas operações diárias e sem incorrer em perdas signii-
cativas.
Para análise e monitoramento do risco de liquidez são utilizados: lu-
xo de liquidez consolidados, índices de disponibilidade de recursos e 
cenários de estresse de liquidez. O Banco mantém níveis de liquidez 
adequados e confortáveis aos compromissos assumidos, resultado da 
qualidade de seus ativos, composto em grande parte por títulos públi-
cos de alta liquidez.

GESTÃO DO RISCO OPERACIONAL
O risco operacional é a possibilidade da ocorrência de perdas resul-
tantes de eventos externos ou de falha, deiciência ou inadequação de 
processos internos, pessoas ou sistemas.
O risco operacional está estruturado e fundamentado no modelo das 
três linhas de defesa, onde cada unidade do Banco tem responsabilida-
de pela gestão e reporte dos seus riscos, enquanto a gestão consolida-
da dos riscos é realizada por área especializada.
Para que o risco operacional tenha um gerenciamento efetivo, bem 
como assegurar a realização das funções pelas áreas responsáveis, 
cada gestor, por ocasião da avaliação dos riscos relacionados às suas 
atividades, deve decidir quanto ao uso das estratégias de gestão de 
risco operacional: mitigar, reter, transferir ou recusar o risco em evi-
dência. Qualquer que seja a alternativa utilizada, a decisão deverá ser 
transparente, consistente com os objetivos do Banco e seu apetite ao 
risco.

GESTÃO DA CONTINUIDADE DE NEGÓCIOS (GCN)
A Gestão de Continuidade de Negócios (GCN) é parte complementar 
do processo de gestão de riscos, sendo um importante processo para 
análise de impacto nos negócios e do risco operacional. É um processo 
que inclui a identiicação, classiicação e documentação dos processos 
críticos de negócios da instituição, avaliando os potenciais efeitos da 
interrupção dos processos, agregando valor necessário para uma ad-
ministração segura e sustentável.

GESTÃO DE CAPITAL
A gestão de capital do Banco da Amazônia tem por inalidade avaliar a 
necessidade de capital para fazer frente aos riscos a que a instituição 
está exposta e a alcançar os seus objetivos estratégicos. 
A estrutura de gerenciamento de capital do Banco é norteada pela 
Política de Gestão Integrada de Riscos e de Capital e seus limites estão 
dispostos na Declaração de Apetite aos Riscos (RAS). 
O gerenciamento de capital atende às recomendações sugeridas pelo 
Comitê da Basileia e utiliza como instrumentos de gestão: testes de 
estresse, plano de capital e plano de contingência de capital, todos 

aprovados e acompanhados tempestivamente através de relatórios, 
pelo Comitê de Riscos, CRO, Diretoria e Conselho de Administração.

8. SEGURANÇA CORPORATIVA
No exercício de 2018, o Banco da Amazônia investiu bastante na divul-
gação e publicação, para o público interno, de conteúdos sobre Segu-
rança da Informação, bem como promoveu palestras e capacitações no 
âmbito da classiicação e segurança da informação. O Banco promoveu 
investimentos, também, em treinamentos, internos e externos, sobre 
Prevenção à Lavagem de Dinheiro.
Houve a aquisição de cofres “Inteligentes” para mais 54 (cinquenta e 
quatro) unidades do Banco da Amazônia, alcançando todo o parque 
de agências previstas para receber o equipamento. A implantação em 
todas as unidades será concluída no primeiro semestre de 2019.
Foram atualizados os planos de segurança de todas as agências dentro 
do prazo legal determinado pela Polícia Federal.

9. CONTROLES INTERNOS 
A gestão dos controles internos do Banco da Amazônia é exercida por 
toda estrutura organizacional e está integrada por meio das Três Li-
nhas de Defesa. 
Em 2018, foram avaliados e testados os controles de processos rele-
vantes do Banco, com vistas à mitigação de riscos e aprimoramento 
dos controles. Neste sentido, foram realizadas Capacitações de Agen-
tes de Controle, alocados nas unidades de primeira linha, com o obje-
tivo de fazer gestão da qualidade de seus processos.
No aspecto do Compliance, o Banco vem realizando veriicações de 
conformidade operacional e regulatório para identiicar possíveis des-
vios. Os resultados são consolidados por meio de boletins de circulação 
interna, tendo impacto direto no Rating de Agências.
Sobre as atividades de monitoramento e certiicação, o Banco adota 
rotinas e procedimentos de acompanhamento dos planos de ação ge-
rados a partir de demanda interna ou externa, a im de conferir maior 
segurança e efetividade de seus processos.

10. AUDITORIA INTERNA 
A unidade (AUDIT) encontra-se vinculada ao Conselho de Administração 
e é responsável por fornecer avaliações abrangentes baseadas no maior 
nível de independência e objetividade para a estrutura de governança, 
atuando como terceira linha de defesa no processo de gerenciamento 
de riscos e controles. 
Dentre as ações concluídas para o fortalecimento do desempenho e 
melhoria dos processos de gestão, destacam-se a avaliação da atuação 
da Central de Serviços de Tecnologia da Informação do Banco em rela-
ção ao gerenciamento de demandas e relacionamento com o negócio, 
Gestão da Carteira de Crédito, Gestão de canais, Políticas de crédito 
e cadastro, Jurídico-Contencioso, Avaliação na Caixa de Previdência 
Complementar, Gestão de Integridade, Gestão de Produtos e Servi-
ços, Gerenciamento de Compliance, Tesouraria, Folha de Pagamento 
da Previdência Complementar e Estratégia. 
No exercício de 2018, a AUDIT prestou consultoria na revisão da norma 
interna, que dispõe sobre obrigações e responsabilidades do corpo de 
empregados do Banco e a forma de apuração das irregularidades.
Também foi iniciado em 2018 o projeto de implantação do Sistema 
Integrado de Suporte à Auditoria Interna (Auditar), cedido ao Banco 
da Amazônia S/A pelo Banco Central do Brasil (BCB), que por motivos 
técnicos, foi reprogramado para 2019.
No exercício de 2018 foram realizadas diversas capacitações e partici-
pações em congressos e exposições, bem como ocorreu a reestrutura-
ção da unidade, aprovada pelo Conselho de Administração em dezem-
bro de 2017, com um planejamento de implantação do programa de 
qualidade e melhoria contínua para auditoria interna, com a avaliação 
das atuais atividades da AUDIT, conforme estabelecido pelo referencial 
técnico do Ministério da Transparência e Controladoria Geral da União. 

11. UNIDADES DE ATENDIMENTO 
O Banco da Amazônia tem sua área de atuação nos nove estados da 
Amazônia Legal (Acre, Amazonas, Amapá, Maranhão, Mato Grosso, 
Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins), além da capital de São Paulo. 
No inal do exercício de 2018, o Banco contava com uma estrutura de 
rede de atendimento formada por 124 unidades, sendo 120 agências, 
1 Posto de Atendimento Bancário (PAB), e 3 Postos de Atendimento 
Avançado (PAA).

CENTRAIS DE CRÉDITO
No ano de 2018, o Banco implantou mais duas Centrais de Crédito 
(Central 02 –TO/PAII e Central 03 - AM/RO), portanto, está integral-
mente com nova estrutura de Centralização de Análise de Crédito, com 
mais governança dos processos. As Centrais de Crédito promoveram 
mudanças ao modelo de gestão do processo de crédito, dentre as quais 
podemos destacar:
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• Segregação do crédito e de suas esteiras de análise por tipo de 
crédito;

• Triagem especializada; 
• Acompanhamento de crédito, com atuação em duas frentes de tra-

balho segregadas por processos;
• Remodelagem da cobrança e reestruturação de operações;
• Esteiras de reestruturação de operações segregadas entre aspecto 

inanceiro e não inanceiro;
• Analise e deinição de forma colegiada dos aspectos técnicos ampa-

rados em risco de crédito;
• Alçadas decisórias colegiadas sob o aspecto negocial, nas Superin-

tendências e Agências, inerentes 
às operações de crédito amparadas em limite de crédito e reestrutu-

ração de operações.

Como forma de controlar a qualidade dos serviços propostos pelas 
Centrais de Crédito, foi implantada a Coordenadoria de Veriicação da 
Qualidade das Centrais de Crédito e Cadastro, como primeira linha de 
defesa, em novembro de 2018. Com a implantação da Coordenadoria, 
iniciou-se o processo de Autoveriicação e de Veriicação da Qualidade 
do Crédito nas Centrais Acre e Central 04. A migração das Centrais 
01,02 e 03 para o processo de qualidade ocorrerá de forma gradativa 
no decorrer do primeiro semestre de 2019.

Para o ano de 2019, está prevista a implantação da Central de Cadas-
tro, com objetivo de proporcionar:

• Maior controle e padronização do processo e da gestão do cadastro;
• Melhoria do índice de conformidade dos cadastros;
• Maior governança nos dados cadastrais que impactam em risco de 

crédito do cliente;
• Segregação das atividades de registro/atualização de cadastros de 

maior complexidade das uni
dades da rede de distribuição;
• Melhoria no atendimento dos clientes do Banco, assim como melhor 

prestação de serviços bancários à população da região, possibilitando a 
ampliação da base de clientes do Banco;

• Maior foco na originação e gestão de cadastros;
• Fortalecimento do Front Ofice.

INVESTIMENTOS E MODERNIZAÇÕES 
No exercício de 2018, o Banco da Amazônia realizou o montante de 
R$9,6 milhões em investimentos (aplicação em ativo imobilizado).

%
Execução

Modernização do sistema de segurança 5.254 4.219 80,3

Modernização do serviço de autoatendimento 3.200 2.278 71,2

Reformas de Agências 1.530 1.133 74,03

Reforma no edifício-sede 3.920 732 18,67

Substituição de bens depreciados 9.558 692 7,24

Modernização tecnológica 23.996 470 1,96

Outros 454 74 16,32

TOTAL 47.912 9.597 20,03

Investimentos 
Realizados

Investimentos 
Previstos

PROJETOS PREVISTOS E REALIZADOS EM 2018

Projetos

Em mil

Os principais projetos de investimentos em 2018 foram:

• MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE SEGURANÇA: Os investimen-
tos em segurança contribuíram para diminuir os elevados índices de 
sinistros ocorridos nas agências, através da aquisição de 23 portas 
giratórias com detecção de metais e de 54 cofres de segurança dotados 
de dispositivos antifurtos e com fechadura de retardo.

• MODERNIZAÇÃO DO SERVIÇO DE AUTOATENDIMENTO: Em 
2018, foi realizada a aquisição de 35 terminais de autoatendimento, 
que totalizou montante de R$2,3 milhões. O investimento tem como 
objetivo melhorar a qualidade dos serviços bancários oferecidos aos 
clientes pelo canal de autoatendimento, através da substituição de 
equipamentos obsoletos e depreciados.

• REFORMA DE AGÊNCIAS: Os investimentos contribuíram para mo-
dernizar a estrutura física de 12 agências em sete unidades da fede-
ração, através da contratação e execução de serviços de manutenção 
gerais, reformas parciais e gerais e a adaptação de instalações dos 
imóveis onde estão sediadas.

Investimentos 
Previstos

PROJETOS PREVISTOS PARA 2019
Projetos previstos

Em mil

A programação inicial de investimentos (aplicação em ativo imobiliza-
do) para 2019 prevê a aplicação do montante de R$64,7 milhões. Do 
total previsto, 91,97% dos investimentos são continuação de projetos 
executados em 2018, sendo o projeto de modernização tecnológica o 
principal investimento para 2019, cuja previsão é aplicar R$32,6 mi-
lhões. 
Os investimentos na substituição de bens obsoletos, que contemplam 
projetos que visam à modernização e atualização dos equipamentos, 
máquinas e bens em geral da instituição, terão prioridade, correspon-
dendo ao segundo maior investimento em 2019.
Também merece destaque a continuidade dos projetos de moderniza-
ção dos serviços de autoatendimento, os de modernização do sistema 
de segurança das agências e os projetos de reformas de agências e do 
edifício-sede, cujos investimentos foram iniciados em 2018.
Está previsto o montante de R$4,9 milhões destinado a novos projetos 
que visam a expansão da rede atendimento, cuja previsão é de instalar 3 
(três) novas agências, e a implantação do projeto Escritório Aberto.

12. OUVIDORIA 
A Ouvidoria do Banco é um canal de última instância para o registro 
de reclamações, especializado no atendimento a clientes e usuários 
de produtos e serviços que não obtiveram solução em suas demandas 
nos canais de atendimento primário da instituição. Esta unidade busca 
identiicar as necessidades do público externo, zelar pela boa imagem 
do Banco e aperfeiçoar seu modelo de gestão, atuando inclusive na 
mediação de conlitos. 
Através do Serviço de Informação ao Cidadão (SIC), ela recebe de-
mandas referentes à Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação), 
facilitando o acesso às informações, assim como atende e orienta os 
cidadãos sobre a referida Lei. Os pedidos de informação podem ser fei-
tos por pessoa física ou jurídica através do e-SIC, sistema centraliza-
dor dos pedidos, gerenciado pela Controladoria Geral da União (CGU).
Em 2018 foram recebidas no SIC: 100 demandas, sendo todas respon-
didas no prazo regulamentar (Em 2017 foram 124 demandas). 
Foram recebidos pelo Sistema de Registro de Demandas do Cidadão 
(RDR) do Banco Central, 70 registros de reclamação, sendo: 19 regu-
ladas procedentes, 20 reguladas improcedentes, 25 não reguladas, 1 
não conclusiva, 3 canceladas e 2 em tramitação. (Em 2017 foram 71 
registros de reclamação).
No Sistema Ouvidor do Ministério da Fazenda foi recebido 1 registro de 
demanda respondido no prazo regulamentar (Em 2017 foi recebido um 
registro de demanda).
O quadro abaixo apresenta a estatística referente aos exercícios de 
2017 e de 2018 das demandas registradas na Ouvidoria. Entre as 44 
reclamações de 2018, 15 foram qualiicadas como procedentes solu-
cionadas e 29 como improcedentes.

Os projetos de investimentos previstos para 2019 são os seguintes:

Sugestão

Solicitação

Reclamação

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55

2018

2017

Projetos remanescentes de 2018  
   Modernização Tecnológica 
   Substituição de bens obsoletos/depreciados 13.374
   Serviço de Autoatendimento 
   Reforma de agência 2.700
   Reforma do edifício-sede 
   Sistema de segurança 
Novos projetos    
  Expansão da rede de atendimento 
  Projeto Escritório Aberto 2.000
Outros     
TOTAL     

         59.541
32.610

   Substituição de bens obsoletos/depreciados 13.374
6.000

   Reforma de agência 2.700
2.500
2.357

             4.990
2.990

  Projeto Escritório Aberto 2.000
                210
           64.741
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13. TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI)
Em 2018, o Banco da Amazônia deu andamento no Plano Diretor de 
Tecnologia da Informação (PDTI 2018-2021), tendo como missão: en-
tregar soluções sólidas que melhorem a eiciência operacional e pro-
movam a modernização e inovação ao modelo de negócios do Banco 
da Amazônia.
No período, houve a implantação do modelo de gestão e iscalização 
de contratos de TI, com foco na apuração de controles, procedimentos 
e ocorrências nos referidos contratos, para elevar a qualidade e mini-
mizar riscos.

O PDTI teve diversas ações planejadas para 2018 executadas, as quais 
se destacam:

• Finalização do edital para credenciamento de empresas STARTUP, 
FINTECH e AGROTECH;

• Consulta pública para contratação de desenvolvimento de solução 
integrada de plataforma Agronegócio Digital e de serviços de senso-
riamento remoto e análise socioambiental, visando aperfeiçoar o pro-
cesso de crédito;

• Elaboração de processo para realizar licitação destinada a contratar 
serviços técnico-administrativos especializados de alimentação de da-
dos dos processos da ÁREA JURÍDICA do Banco, na modalidade de BPO 
(Business Process Outsourcing).

Também foram implantados os seguintes projetos previstos no PDTI 
2018-2021: CENTRALIZAÇÃO DA AUTOMAÇÃO BANCÁRIA, IM-
PLANTAÇÃO DO DDA, IMPLANTAÇÃO DA APLICAÇÃO DA CAM-
PANHA DE RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO, ADEQUAÇÃO DO SIS-
TEMA DE COMPENSAÇÃO DE CHEQUE, FUNDOS - Mudança de 
Arquitetura, NOVO SISTEMA DE NORMATIVOS - DOCSPIDER,-
CONSIGNADO INSS ECO - CONSULTA NOS CANAIS DE ATENDI-
MENTO, IMPLANTAÇÃO DE ESTRUTURA PARA O MPO DIGITAL, 
IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS NOS CANAIS REMOTOS, IM-
PLANTAÇÃO DE METODOLOGIA ÁGIL - para gestão de projetos de 
TI, permitindo maior velocidade no desenvolvimento de produtos para 
maior competitividade do Banco no mercado. 

No que se refere à infraestrutura, foi realizado um conjunto de melho-
rias, previsto no PDTI 2018-2021, que mitiga riscos e, ao mesmo tem-
po, melhora a segurança e eiciência operacional do DATACENTER do 
Banco, como a implantação de diversos projetos, soluções, programas 
e relatórios, no intuito de agilizar processos, prestação de informações, 
identiicar problemas de desempenho e melhorar controles e segurança 
de dados.
Houve a aquisição e implantação de 161 novos terminais de caixa, me-
lhorando, assim, a disponibilidade dos serviços e o atendimento dos 
clientes que se dirigem às agências. No mesmo sentido, houve a aquisi-
ção e instalação de 124 novos ATMs dotados de funcionalidade de leitura 
de cédulas, o que propiciou a implementação da nova funcionalidade de 
depósito em cédulas nas máquinas de autoatendimento.
Como forma de contenção de custos e consciência socioambiental, 
houve a redução de 4 milhões de volumes de páginas impressas entre 
2017 e 2018, através da adoção de padrão de impressão frente-verso 
e coniguração de impressoras remotas (Emulador - Web Enabler) para 
geração de arquivos PDF.

14. OUTROS DESTAQUES 

Lançamento do Edital de Pesquisa 2018
Em 2018, o Banco da Amazônia lançou seu Edital Público de Pesquisa, 
no valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), cujo objetivo foi 
selecionar projetos de pesquisa cientíica e tecnológica aplicada, nas 
áreas de biotecnologia, etnobotânica, recursos lorestais e meio am-
biental, agricultura, produção animal, cidades sustentáveis, turismo, 
energia, dentre outros. O Banco oferece o apoio inanceiro para custeio 
das ações de pesquisas e de transferência tecnológica, fortalecendo, 
assim, o conhecimento cientíico na Amazônia.

Prêmio Samuel Benchimol e Banco da Amazônia de Empreende-
dorismo Consciente - Edição 2018
O Banco da Amazônia, novamente no ano de 2018, apoiou o desen-
volvimento de ideias inovadoras, pelo patrocínio concedido aos Prê-
mios Samuel Benchimol e Banco da Amazônia de Empreendedorismo 
Consciente. Através dessa iniciativa, o Banco renova, anualmente, seu 
compromisso com a promoção do desenvolvimento sustentável da 
Amazônia.

Atualização da Política de Responsabilidade Socioambiental - 
(PRSA) 
No intuito de mitigar os riscos envolvidos no processo de concessão de 

crédito e, acima de tudo, conduzir os clientes às boas práticas socio-
ambientais na região amazônica, em 2016, o Banco assinou termo de 
cooperação técnica com o objetivo de customizar e implementar o uso 
de aplicativo (App) visando à análise e monitoramento de operações 
de crédito, incluindo o uso de  sensoriamento remoto para iscaliza-
ção, registro de coordenadas geodésicas (segundo Resolução 4.427 
do BACEN) para empreendimentos em análise de inanciamento e/ou 
inanciados, além de  análise de riscos socioambientais de operações 
de crédito rural.  
O aplicativo entrou em uso em 2017, inicialmente nos estado do Pará 
e do Acre. Para os demais estados de atuação do Banco, a implantação 
ocorreu em 31/04/2018.
Em 2019, será implementada a próxima etapa do projeto que prevê a 
análise e monitoramento de operações de crédito por meio de senso-
riamento remoto.

PATROCÍNIOS
Os investimentos do Banco da Amazônia na área de Patrocínios desti-
nam-se a contribuir com o atendimento às políticas públicas, compro-
misso com o desenvolvimento e a sustentabilidade econômica, social 
e ambiental, priorizando a difusão da cultura regional, realizando par-
ceria com os diversos atores sociais dos estados amazônicos onde o 
Banco atua. Esta atuação colabora com a geração de oportunidades de 
trabalho, emprego e renda, auxiliando a melhoria da qualidade de vida 
e acesso à inclusão social e à cultura, além de auxiliar no treinamento 
de atletas e geração de novos negócios, tornando o Banco uma das 
empresas que mais investe em patrocínios na região.
Por meio dos Editais Públicos de Patrocínios, em 2019, o Banco da 
Amazônia vai patrocinar 112 projetos que abrangem os segmentos 
social, cultural, esportivo, ambiental e de eventos (feiras, congressos e 
exposições) dos estados do Acre, Amapá, Amazonas, Maranhão, Mato 
Grosso, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins. O valor destinado para 
patrocinar estes projetos será de R$2,55 milhões. 
A Instituição também publicou o resultado do Prêmio Banco da Amazô-
nia de Artes Visuais 2019, o qual selecionou três projetos, e a Chama-
da Pública da Lei Rouanet 2019, que escolheu onze iniciativas culturais 
para receberem apoio inanceiro do Banco.

15. GESTÃO DE PESSOAS 

INGRESSO DE NOVOS COLABORADORES
Em 2018, o redimensionamento de estruturas bem como frequentes 
pedidos de desligamentos, ensejaram ações as quais visaram o supri-
mento das Unidades para recomposição ou composição dos quadros de 
pessoal. Nesse sentido, várias ações de suprimento foram efetivadas 
pela área de Gestão de Pessoas do Banco, dentre as quais está a reali-
zação de concurso público, cujo resultado inal ocorreu em 03.07.2018, 
o qual contou com mais de 370 candidatos aprovados no certame, 
distribuídos entre os cargos de Técnico Bancário e Técnico Cientíico.

PROGRAMA DE MOVIMENTAÇÃO
O Banco da Amazônia possui 124 unidades distribuídas nos estados 
da Amazônia Legal e nos estados do Maranhão, Mato Grosso e São 
Paulo, as quais representam e cumprem seu papel institucional em 
desenvolver a Região.
Nesse cenário, a área de Gestão de Pessoas tem papel fundamental 
por meio de ferramentas e estratégias que permitem a movimenta-
ção de pessoal, como processo seletivo e Programas de movimentação 
(BMOV, PME, PMEI) e as análises dos pedidos do empregado.
Através dos Programas de movimentação interna, o Banco ajustou o 
quadro de diversas unidades bem como atendeu as demandas dos 
próprios empregados, como ação de reconhecimento e cuidado com 
seus empregados. Com o Programa de Movimentação foram disponibi-
lizadas mais de 289 vagas nas diversas unidades do Banco.

COMPOSIÇÃO DO QUADRO DE PESSOAL 
O Banco encerrou o exercício de 2018 contando com 3.378 colaborado-
res (2.971 em 2017), representando um aumento de 13% em relação 
ao exercício anterior. Do total de colaboradores do Banco, 2.939 são 
empregados, 303 estagiários e 136 menores aprendizes.

 Colaboradores Quantidade

 Empregados 2.939

 Estagiários 303

 Menores Aprendizes 136

 Total      3.378

 Grau de Instrução Quantidade Percentual

 Fundamental 52 1,77
 Médio 730 24,84
 Superior 1.692 57,57
 ESP/MBA 438 14,90
 Mestrado 26 0,88
 Doutorado 1 0,04
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TREINAMENTO
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas do Banco objetiva promover 
ações de aprendizagem, alinhadas às estratégias de negócio e às ati-
vidades dos proissionais, que proporcionem formações permanentes 
e de alto impacto. O referido Plano busca criar uma cultura de alto 
desempenho, estimulando o desenvolvimento das pessoas através da 
aprendizagem, visando ao cumprimento da missão do Banco da Ama-
zônia, ao garantir que os empregados detenham conhecimentos, ha-
bilidades e atitudes que possibilitem o alcance dos objetivos e metas 
estratégicas.
No exercício de 2018 foram investidos mais de R$4,6 milhões (R$3,7 
milhões em 2017), com o qual foram oportunizadas 13.245 (18.611 
em 2017) participações para os empregados do Banco, em treinamen-
tos de Crédito e Negócios, Auditoria e Controle, Desenvolvimento Pes-
soal e Administrativo, e Tecnologia da Informação. O Banco também 
proporcionou ofertas de cursos de língua estrangeira, graduação, pós-
-graduação e mestrado.

CLIMA ORGANIZACIONAL
O Banco, preocupado com a saúde integral de seus empregados, de-
senvolveu trabalho de Clima Organizacional, que consiste no desloca-
mento de psicólogos à unidade do Banco para realizar escuta de cada 
empregado, com objetivo de diagnóstico do nível de satisfação dos 
empregados, no que tange a várias perspectivas, como relacionamento 
interpessoal com equipe e gestão, comunicação, satisfação no traba-
lho, dentre outros.
Este trabalho, com foco preventivo na saúde mental dos empregados, 
tem sido ampliado nas unidades, até que seja contemplado todo o 
Banco. Somados a essa ação, quando identiicada diiculdade do ponto 
de vista das relações, existem trabalhos de intervenção nas unidades, 
sempre com o propósito de melhoria do ambiente de trabalho e, con-
sequentemente, da satisfação dos empregados, o que ocasiona melhor 
resultado em termos de produtividade.
Diversos programas são realizados no intuito de melhorar o clima orga-
nizacional, relacionamentos interpessoais, saúde laboral e física, ações 
voluntárias, dentre outros. Destacam-se:

• Programa de Reconhecimento e Valorização (PRV)
• Programa de Ginástica Laboral
• Programa Ver-O-Peso
• Cuidando de sua Saúde
• Semana de Qualidade de Vida
• Corredores em Ação
• Valorização da Diversidade
• Projeto COOPERAÇÃO
• Programa de Voluntariado
• Gincana Escolar
• Campanha Mc Dia Feliz
• Gincana do Círio de Nazaré 2018
• Gincana Natal Solidário 2018

16. CAIXA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO BANCO DA 
AMAZÔNIA (CAPAF) 
Os benefícios pós-emprego ofertados pelo Banco aos seus empregados 
correspondem à complementação de aposentaria, por meio de planos 
de previdência complementar (Benefício Deinido-BD, Misto, Assistidos 
de Responsabilidade do Banco, Saldados e PrevAmazônia) e Auxilio-
-saúde.
Os planos de benefício de previdência complementar são administra-
dos pela Caixa de Previdência Complementar do Banco da Amazônia 

Investimento em R$ milhões

2018 2017

4,7
3,7

Nº Empregados Capacitados

2018 2017

13.245
18.611

S.A (Capaf), que se encontra sob intervenção da PREVIC desde 2011. 
A Portaria nº 358, datada de 25 de abril de 2018, da Superintendência 
Nacional de Previdência Complementar, prorrogou a intervenção por 
mais 180 dias a contar de 30 de abril de 2018. A Portaria nº 976, de 
16 de outubro de 2018, também da Superintendência Nacional de Pre-
vidência Complementar, prorrogou novamente a intervenção por mais 
180 dias a contar de 27 de outubro de 2018.
Os planos BD e Misto, que abrigam 48% do público-alvo, apresentam 
déicit atuarial constante, em desacordo com a legislação, o que levou 
a PREVIC a decretar a liquidação dos mesmos, a qual foi suspensa por 
decisão judicial.
Os planos saldados abrigam os participantes que aderiram, em 2013, a 
esses novos planos e que corresponde a 52% do público-alvo. 

Ação Rescisória nº 0016098-06.2014.5.16.0000
Permanece inalterada a ação em que a Advocacia Geral da União, em 
abril de 2014, ingressou perante o TRT da 16ª Região (MA) com a Ação 
Rescisória nº 0016098-06.2014.5.16.0000, visando rescindir a decisão 
transitada em julgada proferida pela 1ª Vara do Trabalho do Maranhão 
nos autos da ação coletiva nº. 1164-2001-001-16-00-2, que condenou 
o Banco ao pagamento do déicit atuarial da CAPAF.
Em 28.11.2018, o órgão Ministerial foi intimado da decisão.

Ação Civil pública nº 0000302-75.2011.5.08.0008
Considerando que em 06 de fevereiro de 2017 transitou em julgado a 
ação civil pública nº 0000302-75.2011.5.08.0008, proposta pela As-
sociação dos Aposentados do Banco da Amazônia (AABA), em que o 
Banco fora condenado a repassar mensalmente à CAPAF, os recursos 
inanceiros necessários para complementar a folha de pagamento dos 
beneiciários assistidos do Plano de Benefício Deinido (PBD), a área 
jurídica do Banco analisou a decisão e identiicou a possibilidade de 
manejo de AÇÃO RESCISÓRIA visando à RESCISÃO DO JULGADO, no-
tadamente em face às alterações trazidas pela EC 20/1998, bem como 
às Leis Complementares nºs 108 e 109, ambas de 2001, e, aos corre-
latos precedentes judiciais do STF.
Respaldado por esses argumentos foram iniciadas tratativas com 
a Advocacia Geral da União (AGU) visando ao ajuizamento da ação, 
o que foi realizado por aquela AGU junto ao Tribunal Superior do 
Trabalho, na data de 02 de março de 2018, processo nº 1000104-
23.2018.5.00.0000.
Ajuizada ação, depois de mudança de Relator no TST, o processo teve 
andamento. A Ministra Relatora entendeu que a competência para pro-
cessar a Ação era do Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região, tendo 
o processo sido remetido ao referido Tribunal. Distribuído ao Relator, 
este, em análise preliminar concedeu tutela requerida pela União, no 
entanto, tão logo publicada a decisão, em reconsideração, revogou a 
tutela e determinou a manifestação das partes. Dessa decisão, a União 
interpôs recurso, ainda não analisado.  O Banco ainda não foi intimado.

17. INSTRUMENTO DE DÍVIDA ELEGÍVEL A CAPITAL PRINCIPAL 
(IECP)
No dia 09 de dezembro de 2014, o Banco da Amazônia S.A. e a União 
celebraram contrato de mútuo, para ins de enquadramento como ins-
trumento elegível ao capital principal, nos termos previstos no art. 16 
da Resolução nº 4.192, de 01 de março de 2013, alterada pela Reso-
lução nº 4.278, de 31 de outubro de 2013 e pela Resolução nº 4.311, 
de 20 de fevereiro de 2014, todas do Conselho Monetário Nacional.
O valor do contrato foi de até R$1.000.000.000,00 (um bilhão) com 
remuneração integralmente variável e os juros devidos por períodos 
coincidentes com o exercício social do Banco, iniciando-se sua conta-
gem em 1º de janeiro e encerrando-se em 31 de dezembro de cada 
ano.
De acordo com o contrato, o pagamento da remuneração é realizado 
apenas com recursos provenientes de lucros e reservas de lucros pas-
siveis de distribuição no último período.
Assim, desde 2014, o Banco vem efetuando o pagamento da remune-
ração dessa captação, conforme metodologia de cálculos que o Banco 
interpretava da Cláusula Terceira do contrato de mútuo, o que vinha 
sendo referendado pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN).
Em junho de 2017, o Banco recebeu Ofício da STN no qual consta a 
cobrança da diferença de remuneração do IECP, em razão de ter sido 
dada nova interpretação à referida cláusula por ocasião da auditoria 
realizada pela Controladoria Geral da União (CGU).
A principio, foi instaurado processo de controvérsia na Câmara de 
Conciliação e Arbitragem da Administração Federal, tendo a primeira 
audiência ocorrida em 27.02.2018 e está sendo conduzido pela área 
jurídica do Banco por se tratar de interpretação de cláusula contratual.

Na referida audiência, restou consignado, entre outras medidas, o se-
guinte: 

1) A admissão da mediação pela Advocacia Geral da União (AGU); 
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2) Reabertura de discussão com a Secretaria do Tesouro Nacional (STN) acerca do quantum devido, 
se houver, e a forma em que o pagamento poderá ser realizado;
3) Recálculo da remuneração pelo Banco, conforme metodologia da Secretaria do Tesouro Nacional;
4) Nova audiência agendada para o dia 22.03.2018.

No dia 22.03.2018, o Banco da Amazônia apresentou o recálculo, conforme metodologia exigida pela Secretaria do Tesouro Nacional, a qual foi 
devidamente acolhida.
No dia 23.05.2018, foi celebrado acordo entre o Banco da Amazônia e a Secretaria do Tesouro Nacional, tendo sido elucidada a interpretação 
sobre a cláusula terceira do contrato e estabelecidos os valores da diferença a ser paga pelo Banco.
Com o adimplemento da obrigação as partes conferiram plena, rasa, geral e irrestrita quitação em relação a todos os direitos e deveres inerentes 
à questão, não se caracterizando, portanto, efeito retrospectivo, tendo o pagamento ocorrido em 22.06.2018, no montante de R$65,5 milhões 
(R$ 52,6 milhões pela remuneração e R$12,9 milhões pela atualização).

18. AUDITORIA INDEPENDENTE – KPMG 
A KPMG Auditores Independentes foi contratada em 2013 por intermédio de processo licitatório, e em 2018 foi vencedora de licitação na moda-
lidade Pregão Eletrônico, para prestação de serviços de auditoria externa sobre as demonstrações inanceiras do Banco da Amazônia e do FNO.
Em referência à Instrução nº 381/2003, da Comissão de Valores Mobiliários, o Banco da Amazônia, no exercício de 2018, não contratou e nem 
teve serviços prestados pela KPMG Auditores Independentes não relacionados à auditoria externa de suas demonstrações inanceiras.
A política adotada atende aos princípios que preservam a independência do Auditor, quais sejam: o auditor não deve auditar o seu próprio traba-
lho, nem exercer funções gerenciais no âmbito de seu cliente ou mesmo promover os interesses deste. Ressalta-se que eventuais serviços não 
relacionados à auditoria externa são submetidos previamente à avaliação do Comitê de Auditoria.

AGRADECIMENTOS
O Banco da Amazônia agradece aos acionistas, clientes, parceiros e colaboradores a coniança, credibilidade, parceria depositada na Instituição, 
contribuindo para resultados sólidos e desenvolvimento sustentável da Amazônia. 

A Administração.

ATIVO

CIRCULANTE

Disponibilidades
Aplicações Interinanceiras de Liquidez

Aplicações no Mercado Aberto
Aplicações em Depósitos Interinanceiros
(Provisões para Perdas)

Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos 
Financeiros Derivativos

Carteira Própria
Vinculados a Compromissos de Recompra
Vinculados à Prestação de Garantias

Relações Interinanceiras
Pagamentos e Recebimentos a Liquidar
Créditos Vinculados:
Depósitos no Banco Central
SFH - Sistema Financeiro da Habitação

Operações de Crédito
Operações de Crédito
Setor Público
Setor Privado

(Provisão para Operações de Crédito)
Outros Créditos

Carteira de Câmbio
Rendas a Receber
Diversos
(Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa)

Outros Valores e Bens
Outros Valores e Bens
(Provisões para Desvalorizações)
Despesas Antecipadas

NÃO CIRCULANTE
Aplicações Interinanceiras de Liquidez

Aplicações em Depósitos Interinanceiros
Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos 
Financeiros Derivativos

Carteira Própria
Vinculados à Prestação de Garantias

Relações Interinanceiras
Créditos Vinculados:
SFH - Sistema Financeiro da Habitação

Operações de Crédito
Operações de Crédito
Setor Público
Setor Privado

(Provisão para Operações de Crédito)
Outros Créditos

Outras Imobilizações de Uso

31/12/2017

5.300.829 5.328.669 

 49.231 
 2.285.860 
 2.163.571 

 154.563 
 (32.274)

 1.228.121 
 

1.123.912 
 100.257 

 3.952 
 232.692 

 995 
 231.697 
 231.673 

 24 
 1.126.356 
 1.269.898 

 65.619 
 1.204.279 
 (143.542)
 405.389 

 51.643 
 78.584 

 275.706 
 (544)

 1.020 
 1.682 
 (669)

 7 
 13.264.498 

51.692 
 51.692 

 10.601.972 
 

10.574.722 
 27.250 

 12.569 
 12.569 
 12.569 

 1.566.641 
 1.662.516 

 1.239 
 1.661.277 

 (95.875)
 1.031.624 

(Nota 4)
(Nota 5)

 
 

(Nota 6)
 
 
 
 
 

(Nota 7)
 
 

(Nota 8)
 
 
 
 
 

(Nota 5)
 

(Nota 6)
 
 
 

(Nota 7)
 
 

(Nota 8)

(Nota 9 b)

43.291
 2.377.221  
 2.201.814 

207.681
 (32.274)
519.520 

 
414.160
 105.360 

 - 
247.391 

1.839
245.552
245.460

92
1.722.083
1.863.892
 254.455 

 1.609.437 
 (141.809)

390.063 
 53.563
71.665

266.746
 (1.911)

1.260 
1.922
 (669)

7
11.310.609 

 - 
 - 

 9.025.679 
 

8.996.679
 29.000 

 12.569  
 12.569 
 12.569 

 1.178.582 
1.251.329

 68.235 
1.183.094
 (72.747)

 1.093.779  

31/12/2018

BALANÇO PATRIMONIAL
Exercícios indos em 31 de dezembro de 2018 e 2017

e semestre indo em 31 de dezembro de 2018
(Em milhares de Reais)



112  diário oficial Nº 33825 Sexta-feira, 15 de MARÇO de 2019

PASSIVO 31/12/201731/12/2018

CIRCULANTE  10.009.430  11.702.679 

Depósitos
Depósitos à Vista
Depósitos de Poupança
Depósitos Interinanceiros
Depósitos a Prazo

Captações no Mercado Aberto
Carteira Própria

Recursos Letras Imobiliárias e Hipotecárias, Debêntures, e 
Similares

Obrigações por Emissão de Letras de Crédito                                                               
    do Agronegócio
Relações Interinanceiras

Recebimentos e Pagamentos a Liquidar
Relações Interdependências

Recursos em Trânsito de Terceiros
Transferências Internas de Recursos

Obrigações por Empréstimo
Empréstimos no Exterior

Obrigações por Repasses do País-Instituições Oiciais
Tesouro Nacional
BNDES
Finame
Finep

Outras Obrigações
Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados
Carteira de Câmbio
Sociais e Estatutárias
Fiscais e Previdenciárias
Fundos Financeiros e de Desenvolvimento
Passivos Atuariais
Diversas
Instrumentos de Dívida Elegíveis a Capital

NÃO CIRCULANTE
Depósitos

Depósitos a Prazo
Obrigações por Repasses do País-Instituições Oiciais

Tesouro Nacional
BNDES
Finame
Finep

Outras Obrigações
Fiscais e Previdenciárias
Fundos Financeiros e de Desenvolvimento
Passivos Atuariais
Diversas
Instrumentos de Dívida Elegíveis a Capital

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Capital 

De Domiciliados no País
De Domiciliados no Exterior

Reservas de Capital 
Reservas de Reavaliação
Reservas de Lucros
Ajuste de Avaliação Patrimonial

(Nota 10 a)

(Nota 10 b)

(Nota 11)
(Nota 12)

(Nota 13)

(Nota 13 a)
(Nota 13 b)
(Nota 13 d)
(Nota 13 c)
(Nota 13 e)

(Nota 10 a)

(Nota 12)

(Nota 13)
(Nota 13 a)
(Nota 13 b)
(Nota 13 d)
(Nota 13 c)
(Nota 13 e)

(Nota 15)
(Nota 15 b)

(Nota 15 d)
(Nota 15 c)
(Nota 15 d)
(Nota 15 f)

3.513.163 
 892.977 
 574.052 
 36.984 

 2.009.150 
 100.024 
 100.024 

 243.308 
 

243.308 

 855 
 855 

 9.951 
 1.969 
 7.982 

 52.158 
 52.158 

 128.087 
 26.429 
 62.047 
 39.542 

 69 
 7.655.133 

 1.766 
 258 

 54.686 
 27.966 

 6.735.904 
 120.479 
 657.808 
 56.266

 
 5.298.672 

 637.946 
 637.946 

 650.241 
 570 

 551.762 
 97.389 

 520 
 4.010.485 

 20.950 
 190.853 
 957.420 

 1.841.263 
 999.999 

 1.938.608 
1.623.252 
 1.623.237 

 15 
 2.253 

 21.922 
 971.800 

 (680.619)

 3.214.441 
 704.225 
 518.266 
 22.631 

 1.969.319 
 105.001 
 105.001 

 440.253 
 

440.253 

 754 
 754 

 2.882 
 1.248 
 1.634 

 53.974 
 53.974 

 118.784 
 27.477 
 52.128 
 39.066 

 113 
 6.073.341 

 1.946 
 143 

 23.913 
 30.496 

 5.108.783 
 76.734 

 797.111 
 34.215

 
 5.057.353 

 344.387 
 344.387 

 648.742 
923 

 514.819 
 132.115 

 885 
 4.064.224 

 197.168 
 175.286 
 926.493 

 1.765.278 
 999.999 

 1.885.309 
 1.623.252 
 1.623.237 

 15 
 2.253 

 22.730 
 903.687 

 (666.613)

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações inanceiras.

Aplicações Interinanceiras de Liquidez
Aplicações no Mercado Aberto
Aplicações em Depósitos Interinanceiros

Relações Interinanceiras
Pagamentos e Recebimentos a Liquidar

SFH - Sistema Financeiro da Habitação

Setor Público

Carteira de Câmbio
Rendas a Receber

(Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa)

Aplicações Interinanceiras de Liquidez
Aplicações em Depósitos Interinanceiros

Relações Interinanceiras

SFH - Sistema Financeiro da Habitação

Setor Público

(Provisão para Operações de Crédito)
Outros Créditos

Diversos 
PERMANENTE
Investimentos

Outros Investimentos
(Provisões para Perdas)

Imobilizado de Uso
Imóveis de Uso
Reavaliações de Imóveis de Uso
Outras Imobilizações de Uso
(Depreciações Acumuladas)

Intangível
Outros Ativos Intangíveis
(Amortização Acumulada)

 (95.875)
 1.031.624 
 1.031.624 
 346.792 

267 
 1.625 

 (1.358)
 152.170 

 63.174 
 48.029 

 191.787 
 (150.820)
 194.355 
 346.514 

 (152.159)

(Nota 8)
 

(Nota 9)
(Nota 9 a)

 

(Nota 9 b)
 
 

(Nota 9 c)

 (72.747)
 1.093.779  
 1.093.779

340.654 
267 

1.625
 (1.358)

165.676
 62.466
48.029

198.924
 (143.743)
 174.711  
 299.875 

 (125.164)

TOTAL DO ATIVO 18.939.959 16.952.092
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TOTAL DO PASSIVO 18.939.959 16.952.092

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
Exercícios indos em 31 de dezembro de 2018 e 2017

e semestre indo em 31 de dezembro de 2018
(Em milhares de Reais)

Receitas da Intermediação Financeira
Operações de Crédito
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários
Resultado com Instrumentos Financeiros Derivativos
Resultado de Operações de Câmbio

Despesas da Intermediação Financeira
Operações de  Captação no Mercado
Operações de Empréstimos e Repasses
Resultado de Operações de Câmbio
Provisão para Operações de Crédito e Outros Créditos

Resultado Bruto da Intermediação Financeira
Outras Receitas / Despesas Operacionais

Receitas de Prestação de Serviços
Rendas de Tarifas Bancárias

2º SEMESTRE
2018

EXERCÍCIO
2018

EXERCÍCIO
2017

(Nota 7)
(Nota 6 a)
(Nota 6 b)

(Nota 10 c)

(Nota 7)

(Nota 17 a)
(Nota 17 a)

 665.070 
 209.681 
 455.389 

- 
-

(456.791)
 (106.876)
 (286.365)

 (758)
 (62.792)
208.279 

14.088 
 298.890 
 60.255 

 1.303.185 
 416.655 
 881.085 

- 
 5.445 

(938.486)
 (208.500)
 (591.607)

 - 
 (138.379)

364.699 
(91.688)
 638.755 
 113.330 

 1.421.049 
 455.624 
 958.941 
 (2.671)

9.155 
 (962.018)
 (267.747)
 (474.218)

 - 
 (220.053)

459.031 
(78.461)
 595.727 
 105.587 

 (543.022)
 (273.803)
 (108.947)

 921.556 
 (775.559)

380.570 
 18.391 

398.961 
(332.089)
 (180.744)
 (150.657)

 (688)
(2.365)
64.507 
18.627 

2,17593 

Despesas de Pessoal
Outras Despesas Administrativas
Despesas Tributárias
Outras Receitas Operacionais
Outras Despesas Operacionais

Resultado Operacional
Resultado Não Operacional
Resultado Antes da Tributação sobre o Lucro e Participações
Imposto de Renda e Contribuição Social

Provisão para Imposto de Renda
Provisão para Contribuição Social
Ativo Fiscal Diferido

Participações Estatutárias no Lucro
Lucro/Prejuízo Líquido
Juros sobre Capital Próprio
Lucro por Ação Básico e Diluído - Em Reais

(Nota 17 b)
(Nota 17 c)
(Nota 17 d)
(Nota 17 e)
(Nota 17 e)

(Nota 17 f)

(Nota 16 a)

(Nota 15 g)
(Nota 15 g)
(Nota 15 e)

 (271.460)
 (146.737)
 (48.683)
 568.158 

 (446.336)
 222.367 

 563 
222.930 

(78.408)
 16.922 
 12.642 

 (107.972)
 (9.232)
135.290 

41.773 
4,56353 

 (522.118)
 (290.374)
 (99.953)
 968.726 

 (900.054)
273.011 

 948 
273.959 

(155.649)
 (78.864)
 (66.157)
 (10.628)
 (9.232)
109.078 

41.773 
3,67935 

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações inanceiras.

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO
Exercícios indos em 31 de dezembro de 2018 e 2017

e semestre indo em 31 de dezembro de 2018 
(Em milhares de Reais)

1. RECEITAS
1.1. Intermediação Financeira
1.2. Prestações de Serviços
1.3. Provisão para Devedores Duvidosos
1.4. Outras

2. DESPESAS DE INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA

3. INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS
3.1. Materiais, energia e outros
3.2. Serviços de terceiros
3.3. Outras

4. VALOR ADICIONADO BRUTO (1-2-3)

5. DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO

6. VALOR ADICIONADO LÍQUIDO PRODUZIDO 
P/ENTIDADE (4-5)

7. VALOR ADICIONADO A DISTRIBUIR (6+7)

8. DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO 
8.1 Pessoal 
8.1.1 Remuneração direta
8.1.2 Benefícios

8.4.1 Juros sobre capital próprio
8.4.2 Lucros retidos do semestre/exercício

2º SEMESTRE
2018

EXERCÍCIO
2018

EXERCÍCIO
2017

(Nota 17a)
(Nota 7)

(Nota 17 c)

 1.530.144 
 665.070 
 359.145 
 (62.792)
 568.721

 
(393.999)

(559.074)
 (19.772)
 (92.966)

 (446.336)

 577.071
 

(26.648)

 550.423
 

550.423

550.423 
 235.388 
 178.187 
 43.393 

 2.886.565 
 1.303.185 

 752.085 
 (138.379)

 969.674
 

(800.107)

(1.125.696)
 (39.859)

 (185.783)
 (900.054)

 960.762
 

(50.306)

910.456
 

 910.456

910.456 
 443.753 
 334.031 
 83.023 

 2.842.257 
1.421.049 
 701.314 

 (220.053)
 939.947

 
(741.965)

(996.765)
 (42.900)

 (178.305)
 (775.560)

1.103.527
 

(38.101)

1.065.426
 

1.065.426 

1.065.426 
 450.345 
 341.773 
 81.688 

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações inanceiras.
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8.1.1 Remuneração direta
8.1.2 Benefícios
8.1.3 FGTS
8.2 Impostos, taxas e contribuições
8.2.1 Federais
8.2.2 Estaduais
8.2.3 Municipais
8.3 Remuneração de capitais de terceiros
8.3.1 Aluguéis
8.4 Remuneração de Capitais Próprios
8.4.1 Juros sobre capital próprio
8.4.2 Lucros retidos do semestre/exercício

(Nota 17c)
(Nota 15 g)
(Nota 15 g)
(Nota 15 g)

 178.187 
 43.393 
 13.808 

 172.394 
 168.601 

 14 
 3.779 
 7.351 
 7.351 

 135.290 
 41.773 
 93.517 

 334.031 
 83.023 
 26.699 

 343.198 
 334.673 

 39 
 8.486 

 14.427 
 14.427 

 109.078 
 41.773 
 67.305 

 341.773 
 81.688 
 26.884 

 536.078 
 527.784 

 22 
 8.272 

 14.496 
 14.496 

 64.507 
 18.627 
 45.880 

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações inanceiras.

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
Exercícios indos em 31 de dezembro de 2018 e 2017

e semestre indo em 31 de dezembro de 2018
(Em milhares de Reais)

FLUXOS DE CAIXA PROVENIENTES DAS OPERAÇÕES 

Lucro Líquido do Semestre/Exercício
Ajustes ao Lucro Líquido 
Depreciações e amortizações
Provisão para operações de crédito e outros créditos

2º SEMESTRE
2018

EXERCÍCIO
2018

EXERCÍCIO
2017

135.290 
 468.005 

26.648 
 62.796 

 109.078 
874.181

 50.306 
 138.384 

(Nota 15 g)

(Nota 17 c)
(Nota 7 f)

64.507 
 973.758 

 38.101 
 220.102 

Ganhos de capital
Imposto de renda e contribuição social diferidos
Resultado com variação cambial
Despesas de provisões para passivos contingentes 
Despesas de Outras Provisões 
Despesas de provisões para riscos do FNO
Reversão de provisões para outros créditos
Reversão de outras provisões operacionais
Reversão de provisão para desvalorização de TVM
Despesas de provisões para outros ativos
Lucro Líquido Ajustado
Variações Patrimoniais
(Aumento) em títulos e valores mobiliários para negociação
Redução em outros valores e bens
(Aumento)/Redução em aplicações interinanceiras de liquidez
Redução em relações interinanceiras e 
interdependências
(Aumento)/Redução em operações de crédito
Redução em outros créditos
Aumento em depósitos
Aumento em obrigações por empréstimos e repasses
(Redução) em captações no mercado aberto
Redução/Aumento em outras obrigações
CAIXA GERADO PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

Imposto de renda e contribuição social pagos

CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

FLUXOS DE CAIXA PROVENIENTES DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO 
(Aumento) em títulos e valores mobiliários disponíveis para venda
Redução em títulos e valores mobiliários disponíveis para venda
(Aumento) em títulos e valores mobiliários mantidos até o vencimento
Redução em títulos e valores mobiliários mantidos até o vencimento
Adição em imobilizado de uso
Alienação do imobilizado de uso
Aplicação do intangível
Baixa do intangível
CAIXA (UTILIZADO) NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

FLUXOS DE CAIXA PROVENIENTES DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO 
Instrumentos de dívida elegíveis a capital - pagos 
Juros sobre capital próprio pagos
CAIXA GERADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Aumento de Caixa e Equivalentes de Caixa

Demonstração da Variação do Caixa e Equivalentes de Caixa
No início do semestre/exercício
No im do semestre/exercício
Aumento de Caixa e Equivalentes de Caixa

(Nota 16 a)

(Nota 17 e)
(Nota 7 f)

(Nota 17 e)

(Nota 9)
(Nota 9)
(Nota 9)

(Nota 4)

 (359)
 688 

(4.874)
 340.319 

 -   
 401.126 

 (49)
 (20.967)

 (329)
 -   

 1.038.265 
 2.574.936 

 262.077 
(236)

 (50.144)

 142.817 
 392.567 
 (43.759)
 592.892 
 20.980 

 (52.433)
 1.310.175 

 3.613.201

167.539 

 3.780.740 

 (4.362.353)
1.580.653

(54.365)
 88.171 

 (22.339)
 702 

 (45.713)
 335 

(2.814.909)

(46.153)
 (18.784)

 (64.937)

 900.894 

1.344.211 
 2.245.105 
 900.894 

283
 10.629
(1.495)

208.792 
177.170 
 414.760 

 (5)
 (163.656)

 -   
 39.579 

 983.259 
 1.587.447 

 (19.137)
 240 

 1.425
 

 21.869 
 76.222 

2.095
  592.281 

 8.986 
 (201.922)
 1.105.388 

 2.570.706

(152.377)

 2.418.329 

(3.374.153)
 1.083.922 

(76.185)
 91.912 

 (10.225)
 1.027 

 (47.485)
 239 

 (2.330.948)

(100.631)
(19.053)

 (119.684)

 (32.303)

2.245.105 
 2.212.802 
 (32.303)

(30)
 107.971

2.347
 112.761 
 88.516 

 192.308 
 (3)

 (128.673)
 -   

 3.364 
 603.295

 (15.706)
 (9.766)

89 
 (3.846)

81.489 
 (1.620)

 (39.120)
 133.385 
 10.560 

 (55.154)
 (131.723)

587.589 

(71.641)

 515.948 

(1.320.545)
 393.633
(33.463)
 46.857 
 (7.171)

 642 
 (27.713)

 100 
 (947.660)

-   
 -   
 -   

(431.712)

2.644.514 
 2.212.802 

 (431.712) 

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações inanceiras.
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 DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 
Exercícios Findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017

e Semestre indo em 31 de dezembro de 2018
(Em milhares de Reais)

E  V  E  N  T  O  S CAPITAL
REALIZADO

RESERVA 
DE 

CAPITAL

RESERVA DE 
REAVALIAÇÃO

 DE ATIVOS 
PRÓPRIOS 

  RESERVAS DE LUCROS  AJUSTES DE 
AVALIAÇÃO 

PATRIMONIAL 

 LUCROS 
ACUMULADOS 

  
 T O T A L

OUTRAS LEGAL ESTATUTÁRIA
SALDOS EM 
30.06.2018 

 1.623.252  2.253  22.326 124.231  779.456  (643.224)  (25.808)  1.882.486 

1. AJUSTE AO 
VALOR DE 
MERCADO TVM 
DERIVATIVOS

 -  -  -  -  -  1.348  -  1.348 

    -Títulos 
Disponíveis para 
Venda

 -  -  -  -  -  1.348  -  1.348 

2. AJUSTE DE 
AVALIAÇÃO 
PATRIMONIAL  - 
CVM 695

 -  -  -  -  -  (38.743)  -  (38.743)

3. OUTROS 
EVENTOS

 -  -  (404)  -  -  -  404  - 

  -Movimentação 
da Reserva de 
Reavaliação

 -  -  (735)  -  -  -  735  - 

   Realização da 
Reserva

 -  -  (735)  -  -  -  735  - 

  -Imposto e 
Contrib. s/
Realização da 
Reserva de 
Reavaliação

 -  -  331  -  -  -  (331)  - 

    Realização da 
Reserva

 -  -  331  -  -  -  (331)  - 

4. LUCRO 
LÍQUIDO DO 
SEMESTRE

 -  -  -  -  -  -  135.290  135.290 

5. DESTINAÇÕES  -  -  -  5.454  62.659  -  (109.886)  (41.773)
 - Reservas  -  -  -  5.454  62.659  -  (68.113)  - 
  -Juros sobre 
capital próprio

 -  -  -  -  -  -  (41.773)  (41.773)

SALDO  EM
31.12.2018                                                 

(Nota15 a)  1.623.252  2.253  21.922 129.685  842.115  (680.619)  -  1.938.608 

MUTAÇÕES DO 
PERÍODO

 -  -  (404)  5.454  62.659  (37.395)  25.808  56.122 

SALDOS  EM 
31.12.2016

 1.623.252  2.253  23.539 121.006  735.992  (546.353)  -  1.959.689 

1. AJUSTE AO 
VALOR DE 
MERCADO TVM 
DERIVATIVOS

 -  -  -  -  -  16.697  -  16.697 

  -Títulos 
Disponíveis para 
Venda

 -  -  -  -  -  16.697  -  16.697 

2. AJUSTE DE 
AVALIAÇÃO 
PATRIMONIAL  - 
CVM 695

 -  -  -  -  -  (136.957)  -  (136.957)

3. OUTROS 
EVENTOS

(Nota 15 c)  -  -  (809)  -  -  -  809  - 

 -Movimentação 
da Reserva de 
Reavaliação

 -  -  (1.470)  -  -  -  1.470  - 

  Realização da 
Reserva

 -  -  (1.470)  -  -  -  1.470  - 

 -Imposto e 
Contrib. s/
Realização da 
Reserva de 
Reavaliação

 -  -  661  -  -  -  (661)  - 

  Realização da 
Reserva

 -  -  661  -  -  -  (661)  - 

4. LUCRO 
LÍQUIDO DO 
EXERCÍCIO

(Nota 15 e)  -  -  -  -  -  -  64.507  64.507 

5.DESTINAÇÕES (Nota 15 g)  -  -  -  3.225 
 

43.464  -  (65.316)  (18.627)
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 - Reservas  -  -  -  3.225  43.464  -  (46.689)  - 
 -Juros sobre 
capital próprio

 -  -  -  -  -  -  (18.627)  (18.627)

SALDO  EM 
31.12.2017

(Nota 15 a)  1.623.252  2.253  22.730 124.231  779.456  (666.613)  -  1.885.309 

MUTAÇÕES DO 
PERÍODO

 -  -  (809)  3.225  43.464  (120.260)  -  (74.380)

 
SALDOS  EM 
31.12.2017

 
1.623.252  2.253  22.730 124.231  779.456  (666.613)  -  1.885.309 

1. AJUSTE 
AO VLR.DE 
MERCADO TVM 
DERIVATIVOS

 -  -  -  -  -  (8.747)  -  (8.747)

   -Títulos 
Disponíveis para 
Venda

 -  -  -  -  -  (8.747)  -  (8.747)

2. AJUSTE DE 
AVALIAÇÃO 
PATRIMONIAL  - 
CVM 695

 -  -  -  -  -  (5.259)  -  (5.259)

3. OUTROS 
EVENTOS

(Nota 15 c)  -  -  (808)  -  -  - 
 

808  - 

  -Movimentação 
da Reserva de 
Reavaliação

 -  -  (1.470)  -  -  -  1.470  - 

  Realização da 
Reserva

 -  -  (1.470)  -  -  -  1.470  - 

  -Imposto e 
Contrib. s/
Realização da 
Reserva de 
Reavaliação

 -  -  662  -  -  -  (662)  - 

  Realização da 
Reserva

 -  -  662  -  -  -  (662)  - 

4. LUCRO 
LÍQUIDO DO 
EXERCÍCIO

(Nota 15 e)  -  -  -  -  -  -  109.078  109.078 

5. DESTINAÇÕES (Nota 15 g)  -  -  -  5.454  62.659  -  (109.886)  (41.773)
 - Reservas  -  -  -  5.454  62.659  -  (68.113)  - 
  -Juros sobre 
capital próprio

 -  -  -  -  -  -  (41.773)  (41.773)

SALDO  EM 
31.12.2018

(Nota 15 a)  1.623.252  2.253  21.922  
129.685 

 842.115  (680.619) -  1.938.608 

 MUTAÇÕES DO 
PERÍODO

 -  -  (808)  5.454  62.659  (14.006)  -  53.299 

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações inanceiras.
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1. Contexto operacional 
O Banco da Amazônia S.A. (Banco) é uma instituição inanceira or-
ganizada sob a forma de sociedade anônima de capital aberto e de 
economia mista e sua matriz está localizada à Avenida Presidente Var-
gas, nº 800, Belém, Pará, Brasil. Tem por objeto a prática de todas 
as operações bancárias ativas, passivas e acessórias, a prestação de 
serviços bancários, de intermediação e suprimento inanceiro sob suas 
múltiplas formas e o exercício de quaisquer atividades facultadas às 
instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional. 
Como um dos instrumentos do Governo Federal para promover e exe-
cutar as políticas creditícias e inanceiras, especialmente as voltadas 
para o desenvolvimento econômico e social da região amazônica, ope-
ra e administra o Fundo Constitucional de Financiamento do Norte - 
FNO (nota n° 20), o Fundo de Investimentos da Amazônia - Finam 
(nota n° 18) e é o agente operador do Fundo de Desenvolvimento da 
Amazônia - FDA (nota n° 19). 

2. Apresentação das Demonstrações Financeiras
As demonstrações inanceiras foram elaboradas de acordo com as di-
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retrizes contábeis deinidas pelas Leis nº 4.595/1964 (Lei do Sistema 
Financeiro Nacional) e nº 6.404/1976 (Lei das Sociedades por Ações), 
incluindo as alterações introduzidas pela Lei n°11.638/2007 e pela Lei 
n°11.941/2009, e, também, em observância às normas e instruções 
do Conselho Monetário Nacional (CMN), Banco Central do Brasil (Ba-
cen) e Comissão de Valores Mobiliários (CVM), quando aplicável.
O Banco acompanha a emissão de pronunciamentos técnicos pelo Co-
mitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), que são adotados a partir 
da aprovação pelos órgãos reguladores das companhias abertas e ins-
tituições inanceiras, que tornam sua aplicação obrigatória. Estão ob-
servadas nas demonstrações contábeis do Banco as seguintes normas:

Resolução CMN nº 3.566/2008 - Redução ao Valor Recuperável de Ati-
vos (CPC 01 R1);
Resolução CMN nº 3.604/2008 - Demonstração do Fluxo de Caixa (CPC 
03 R2);
Deliberação CVM nº 557/2008 - Demonstração do Valor Adicionado 
(CPC 09);
Resolução CMN nº 3.750/2009 - Divulgação sobre Partes Relacionadas 
(CPC 05 R1);
Resolução CMN nº 3.823/2009 - Provisões, Passivos Contingentes e 
Ativos Contingentes (CPC 25);
Resolução CMN nº 3.973/2011 - Evento Subsequente (CPC 24);
Resolução CMN nº 3.989/2011 - Pagamento Baseado em Ações (CPC 
10 R1);
Resolução CMN nº 4.007/2011 - Políticas Contábeis, Mudança Estima-
tiva e Retiicação Erro (CPC 23);
Resolução CMN nº 4.144/2012 - Pronunciamento Conceitual Básico 
(CPC 00 R1);
Resolução CMN nº 4.424/2015 - Benefícios a empregados (CPC 33 
R1);
Resolução CMN n° 4.534/2016 - Ativo intangível (CPC 04 R1);
Resolução CMN n° 4.535/2016 - Ativo imobilizado de uso (CPC 27).

As Demonstrações Financeiras foram aprovadas pelo Conselho de Ad-
ministração em 11 de março de 2019.

3. Resumo das principais práticas contábeis 

a) Moeda funcional 
As demonstrações inanceiras estão apresentadas em reais, moeda 
funcional do Banco da Amazônia S.A. Os ativos e passivos indexados 
ao dólar são convertidos pelas taxas correntes e o resultado dessas 
operações pelas taxas do dólar de fechamento das operações. 

b) Critérios de reconhecimento dos resultados
As receitas e despesas são apropriadas pelo regime de competência. 
As operações com taxas preixadas são registradas pelo valor de res-
gate e as receitas e despesas correspondentes ao período futuro são 
apresentadas em contas redutoras dos respectivos ativos e passivos. 
As receitas e despesas de natureza inanceira são contabilizadas pelo 
critério pro rata die e calculadas com base no método exponencial. As 
operações com taxas pós-ixadas ou indexadas a moedas estrangeiras 
são atualizadas até a data do balanço.
Os encargos com férias, licenças-prêmio e 13º salários são reconheci-
dos por competência mensal, segundo o período de aquisição, inclusive 
os encargos aplicáveis.

c) Caixa e equivalentes de caixa
Caixa e equivalentes de caixa são representados por disponibilidades 
em moeda nacional, moeda estrangeira e aplicações no mercado aber-
to, com prazo de vencimento igual ou inferior a 90 dias e apresentam 
risco sem expectativa de mudança signiicativa de valor e limites res-
gatáveis a qualquer momento (nota n° 4). Esses recursos são utiliza-
dos pelo Banco para gerenciamento de seus compromissos de curto 
prazo.

d) Aplicações interinanceiras de liquidez
As operações compromissadas realizadas com acordo de livre mo-
vimentação são ajustadas pelo seu valor de mercado. As aplicações 
em depósitos interinanceiros são registradas ao custo de aquisição, 
acrescidas dos rendimentos auferidos até a data das demonstrações 
inanceiras, deduzidas de provisão para desvalorização, quando apli-
cável (nota n° 5). 

e) Títulos e valores mobiliários
Os títulos e valores mobiliários, pertencentes à carteira própria do Ban-
co, são registrados pelo valor efetivamente pago na aquisição, inclu-
sive corretagens e emolumentos quando existentes. São classiicados 
em função da intenção de permanência na carteira, na forma deinida 
pela Circular Bacen n° 3.068/2001, e estão distribuídos em três cate-

gorias (nota n° 6): 
Títulos para negociação: são os títulos adquiridos com a inalidade de 
serem ativos e frequentemente negociados, ajustados pelo valor de 
mercado em contrapartida ao resultado do período. 
Títulos disponíveis para venda: são os títulos que poderão ser negocia-
dos a qualquer tempo, porém não são adquiridos com a inalidade de 
serem ativos e frequentemente negociados. São avaliados pelo valor 
de mercado, líquidos dos efeitos tributários, em contrapartida à conta 
ajuste de avaliação patrimonial do patrimônio líquido. 
Títulos mantidos até o vencimento: são os títulos para os quais há a 
intenção e capacidade inanceira de mantê-los em carteira até o ven-
cimento. São avaliados pelo custo de aquisição, acrescidos dos rendi-
mentos auferidos em contrapartida ao resultado do período.
A metodologia de ajuste a valor de mercado dos títulos e valores mo-
biliários foi estabelecida com observância a critérios consistentes e ob-
serváveis, que levam em consideração o preço médio de negociação 
na data da apuração ou, na falta desse, o valor de ajuste diário das 
operações de mercado futuro divulgados pela Anbima, B³ - Brasil Bolsa 
Balcão ou o valor líquido provável de realização obtido por meio de 
modelos de preciicação, utilizando curvas de valores futuros de taxas 
de juros, taxas de câmbio, índice de preços e moedas, todas razoavel-
mente aderentes aos preços praticados.
Conforme determina o parágrafo único do artigo 7º da Circular Bacen 
nº 3.068/2001, os títulos e valores mobiliários classiicados como títu-
los para negociação são apresentados no balanço patrimonial no ativo 
circulante independentemente de suas datas de vencimento.

f) Operações de crédito, adiantamentos sobre contrato de câm-
bio e outros créditos e provisão para créditos de liquidação du-
vidosa
As operações de crédito, adiantamentos sobre contratos de câmbio e 
outros créditos com características de concessão de crédito são classi-
icados, para efeito de provisão para operações de crédito, de acordo 
com os parâmetros da Resolução CMN n° 2.682/1999, sendo os riscos 
das operações avaliados com base em critérios consistentes e observá-
veis, considerando a conjuntura econômica, a experiência passada, a 
capacidade de pagamento e liquidez do tomador do crédito e os riscos 
inerentes à operação, aos devedores e aos garantidores. As rendas 
a apropriar de créditos vencidos há mais de sessenta dias, indepen-
dentemente de seu nível de risco, somente serão reconhecidas como 
receita quando efetivamente recebidas (nota nº 7).
As operações renegociadas são mantidas, no mínimo, no mesmo ní-
vel em que estavam classiicadas. As renegociações de operações de 
crédito que haviam sido baixadas contra a provisão e que estavam em 
contas de compensação são classiicadas como nível “H”, e os even-
tuais ganhos provenientes da renegociação somente são reconhecidos 
como receita quando efetivamente recebidos.
As operações em atraso classiicadas como nível “H” permanecem nes-
sa classiicação por seis meses, quando, então são baixadas contra a 
provisão existente e controladas em conta de compensação por, no 
mínimo, cinco anos.
A provisão para crédito de liquidação duvidosa é apurada em valor su-
iciente para cobrir prováveis perdas, conforme as normas e instruções 
do Bacen, associadas a avaliações procedidas pela Administração, na 
determinação dos riscos de crédito.
Risco de Crédito (FNO): De acordo com a Res. Bacen nº 4.512/2016 
e Lei nº 10.177/2001, o valor que corresponde a 50% do risco das 
operações contratadas com recursos do FNO a partir de 01.12.1998 é 
calculado de acordo com as regras da Res. CMN nº 2.682/1999 e regis-
trado no Banco em outras obrigações diversas a título de provisão para 
garantias inanceiras prestadas – FNO Rural/Industrial (nota nº 13.c).

g) Despesas antecipadas
As despesas antecipadas se referem às aplicações de recursos em pa-
gamentos antecipados, cujos benefícios ou prestação de serviço ao 
Banco ocorrerão durante os períodos seguintes. As despesas anteci-
padas são registradas ao custo e amortizadas à medida em que forem 
sendo realizadas.

h) Ativo permanente
No Permanente, os Investimentos e os Outros Imobilizados de Uso 
foram avaliados pelo custo de aquisição. Os Imóveis de Uso próprio 
são apresentados pelo valor de avaliação (Notas n° 9.a e b). No Intan-
gível, foram contabilizados direitos de uso de sistemas implantados ou 
em fase de implantação e que fazem parte do projeto de excelência 
tecnológica do Banco. 
O intangível, se houver evidência objetiva de imparidade, tem seus 
valores recuperáveis testados, no mínimo, semestralmente, ou quando 
há indicação de perda de valor, deinidos conforme os testes realizados 
pelas áreas técnicas e/ou gestoras (nota n° 9.c). 
A depreciação e a amortização são computadas pelo método linear com 
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base nas seguintes taxas anuais: para ediicações, são aplicadas taxas 
variáveis de acordo com a vida útil prevista nos laudos de avaliação; 
10% para móveis e utensílios, instalação e sistemas de comunicação e 
segurança; e 20% para veículos, equipamentos de processamento de 
dados e intangíveis. 
A Reserva de Reavaliação é realizada proporcionalmente à depreciação 
ou baixa dos bens reavaliados e seu registro retiicado por provisão 
para imposto de renda e contribuição social diferidos, segundo alíquo-
tas vigentes, creditada na conta de Lucros ou Prejuízos Acumulados. 
Esse critério será mantido, atendendo, assim, as orientações emana-
das do CMN, através da Resolução CMN n° 3.565/2008.

i) Redução ao valor recuperável de ativos (impairment)
Uma perda é reconhecida caso existam evidências claras de que os 
ativos estão avaliados por valor não recuperável. A partir do exercício 
de 2008, esse procedimento passou a ser realizado anualmente. Se 
houver indicação de desvalorização, com base em fontes internas e 
externas de informação, o Banco estima o valor recuperável do ativo, 
que é o maior entre: i) seu valor justo menos os custos para vendê-lo; 
e ii) o seu valor em uso. 
Se o valor recuperável do ativo for menor que o seu valor contábil, o 
valor contábil é reduzido ao seu valor recuperável por meio de uma 
provisão para perda por imparidade, que é reconhecida na demons-
tração do resultado.

j) Depósitos e captações no mercado aberto
Os depósitos e captações no mercado aberto são demonstrados pelos 
valores das exigibilidades e consideram os encargos exigíveis até a 
data do balanço, reconhecidos em base pro rata die (nota n° 10).

k) Benefícios a empregados
Os benefícios pós-emprego concedidos pelo Banco correspondem à 
complementação de aposentadoria e auxílio-saúde, e são avaliados 
trimestralmente de acordo com os critérios estabelecidos no CPC 33 
(R1) - Benefícios a Empregados, aprovado pela Deliberação CVM n.º 
695/2012 e pela Resolução CMN n.º 4.424/2015 (nota n° 25). 

l) Tributos
As provisões para o Imposto de Renda, Contribuição Social, PIS/Pasep 
e Coins, constituídas às alíquotas a seguir discriminadas, considera-
ram as bases de cálculo previstas na legislação vigente para cada tri-
buto (nota n° 16):

Imposto de renda 
Adicional de imposto de renda 
Contribuição social sobre o lucro - até agosto de 2015 
Contribuição social sobre o lucro - a partir de setembro de 
2015 (1) 
PIS/Pasep 
Coins 
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN 
(1) A partir de janeiro de 2019, a alíquota voltará a ser de 15%. 

15%
10%
15%
20%

0,65%
4%

Até 5%

Os ativos iscais diferidos (créditos tributários) e os passivos iscais 
diferidos são constituídos pela aplicação das alíquotas vigentes dos 
tributos sobre suas respectivas bases. Para constituição, manutenção 
e baixa dos ativos iscais diferidos são observados os critérios estabe-
lecidos pela Resolução CMN nº 3.059/2002, alterada pela Resolução 
CMN n.º 3.355/2006, e estão suportados por estudo de capacidade de 
realização (nota n° 16).

m) Provisões, Ativos e Passivos Contingentes e Obrigações Le-
gais – iscais e previdenciárias
Ativos e Passivos contingentes referem-se ao reconhecimento de di-
reitos e obrigações potenciais decorrentes de eventos passados e cuja 
ocorrência depende de eventos futuros. O reconhecimento, a mensu-
ração e a divulgação das provisões, ativos e passivos contingentes e 
obrigações legais são efetuados de acordo com os critérios deinidos 
pelo CPC 25 - Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes, 
pela Deliberação CVM nº 594/2009 e Resolução CMN nº 3.823/2009.
A provisão para riscos cíveis, iscais e trabalhistas é registrada nas 
demonstrações inanceiras quando baseada na opinião de assessores 
jurídicos e for considerado provável o risco de perda de uma ação ju-
dicial ou administrativa, com uma provável saída de recursos para a 
liquidação das obrigações e os montantes envolvidos forem mensurá-
veis com suiciente segurança, sendo quantiicados quando da citação/

notiicação judicial e revisados mensalmente, da seguinte forma:
• Método massiicado: processos relativos às causas consideradas se-
melhantes e usuais, cujo valor não seja considerado relevante, se-
gundo parâmetro estatístico. Abrange os processos do tipo judicial de 
natureza cível ou trabalhista com valor provável de condenação, esti-
mado pelos assessores jurídicos de até R$1.000.
• Método individualizado: processos relativos às causas consideradas 
não usuais ou cujo valor seja considerado relevante sob a avaliação de 
assessores jurídicos. Considera-se o valor indenizatório pretendido, o 
valor provável de condenação, classiicação e grau de risco de perda da 
ação judicial (nota n° 14).
Os passivos contingentes, de mensuração individualizada, classiicados 
como de perdas possíveis não são reconhecidos nas demonstrações 
contábeis, sendo divulgados em notas explicativas, e os classiicados 
como remotos não requerem provisão e nem divulgação.
Obrigações legais, iscais e previdenciárias decorrem de obrigações 
tributárias previstas na legislação, que independentemente da pro-
babilidade de sucesso de processos judiciais, têm os seus montantes 
reconhecidos, quando aplicável, integralmente nas demonstrações i-
nanceiras (nota n° 13.a).
Os depósitos recursais em garantia são atualizados de acordo com a 
regulamentação vigente (nota n° 14.a).
As penhoras judiciais são baixadas da respectiva provisão e não são 
ativadas em face da remota possibilidade de recuperação (menos de 
3%).

n) Outros Ativos e passivos
Os direitos e as obrigações pactuados com encargos inanceiros pós-
-ixados são calculados pro rata die, de acordo com a variação dos 
respectivos indexadores e registrados a valor presente. Os direitos e as 
obrigações em moedas estrangeiras são ajustados às taxas cambiais 
ou índices oiciais da data do encerramento das demonstrações inan-
ceiras. Os contratados com encargos preixados são registrados a valor 
futuro retiicados por contas de “rendas a apropriar” ou “despesas a 
apropriar”.

o) Demonstração do valor adicionado
O Banco elaborou a demonstração do valor adicionado (DVA) nos ter-
mos do pronunciamento técnico CPC 09 - Demonstração do Valor Adi-
cionado, a qual é apresentada como parte integrante das demonstra-
ções inanceiras.

p) Eventos subsequentes
Evento subsequente ao período a que se referem as demonstrações i-
nanceiras é aquele evento, favorável ou desfavorável, que ocorre entre 
a data inal do período e a data na qual é autorizada a emissão dessas 
informações. Dois tipos de eventos podem ser identiicados:
1. os que evidenciam condições que já existiam na data inal do perío-
do a que se referem as demonstrações inanceiras;
2. os que são indicadores de condições que surgiram subsequentemen-
te ao período contábil a que se referem as demonstrações inanceiras.

Não houve evento subsequente relevante para as demonstrações i-
nanceiras encerradas em 31 de dezembro de 2018.

q) Uso de estimativas
A elaboração das demonstrações inanceiras de acordo com as práti-
cas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às instituições inanceiras, 
requer que a Administração use de julgamento na determinação e re-
gistro de estimativas contábeis, quando for o caso. Ativos e passivos 
signiicativos sujeitos a essas estimativas e premissas incluem, princi-
palmente, o valor de mercado dos títulos e valores mobiliários, provi-
são para créditos de liquidação duvidosa, provisão para contingências 
e provisão para benefícios pós-emprego. A liquidação das transações 
envolvendo essas estimativas poderá resultar em valores diferentes 
dos estimados. A Administração do Banco revisa periodicamente essas 
estimativas e premissas.

r) Lucro por ação
A divulgação do lucro por ação é efetuada de acordo com os critérios 
deinidos no CPC 41 - Resultado por Ação, aprovado pela Deliberação 
CVM nº 636/2010. O lucro do Banco é calculado dividindo-se o lucro 
líquido atribuível aos acionistas pelo número de ações ordinárias totais 
(nota n° 15.e). O Banco não tem opção, bônus de subscrição ou seus 
equivalentes que dão ao seu titular direito de adquirir ações.
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5. Aplicações interinanceiras de liquidez 

2.201.814
2.201.814

345.799
150.000

1.706.015
175.407 
207.681 

(32.274)

 2.377.221 

2.377.221
-

2.163.571
2.163.571

289.995
99.999

1.773.577
173.981
206.255 

(32.274)

 2.337.552 

2.285.860 
51.692

31.12.2018 31.12.2017

Aplicações no mercado aberto
Posição Bancada
Letras inanceiras do Tesouro
Letras do Tesouro Nacional
Notas do Tesouro Nacional

Aplicações em depósitos interinanceiros
Certiicados de depósitos
interinanceiros
Provisão para perdas aplicações
dep. interinanceiros

Total

Circulante
Não circulante

A Provisão para perdas em aplicações em depósitos interinanceiros, no valor de R$32.274 (R$32.274 em 31.12.2017), corresponde ao total 
aplicado junto ao extinto Banco Santos. A provisão foi constituída pelo valor integral em face da intervenção e liquidação.
As receitas com aplicações interinanceiras de liquidez totalizaram, no exercício, R$161.422 (R$164.569 em 2017) e estão registradas como 
rendas de TVM.

6. Títulos e valores mobiliários
a) A carteira de títulos e valores mobiliários está distribuída da seguinte forma:

11.698.634
9.811.159
8.978.006

99.233
544.627
189.293

1.887.475 
643.257 
39.761 
40.831
1.080

 1.162.546 
100.257 
100.257 

9.410.839
7.962.672
6.921.147

92.746
724.960
223.819 

1.448.167 
398.038 
40.197 
43.065
1.366

965.501 
105.360 
105.360 

31.12.2018 31.12.2017

Carteira própria - livres
Títulos Públicos

Letras Financeiras do Tesouro
Letras do Tesouro Nacional
Notas do Tesouro Nacional
Certiicados Financeiros do Tesouro

Títulos Privados
Debêntures
Cotas de Fundos de Investimento-FIDC
Cotas de Fundos de Investimento-Renda Fixa
Cotas de Fundos de Investimento-FI REF
Letras Financeiras

Vinculados a operações compromissadas
Títulos Públicos

(*) Referem-se às aplicações com vencimentos, na data da efetiva aplicação, iguais ou inferiores a 90 dias, sem expectativa de mudança sig-
niicativa de valor e resgatáveis a qualquer momento.

Disponibilidades
Disponibilidade em moeda nacional
Disponibilidade em moeda estrangeira

Aplicações interinanceiras de liquidez (*)

Aplicações no mercado aberto
Total

49.231
45.913
3.318

2.163.571
2.163.571

2.212.802

43.291
39.945
3.346

2.201.814
2.201.814

2.245.105

31.12.2018 31.12.2017

4. Caixa e equivalentes de caixa
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A composição da Carteira de TVM é resultante da política inanceira 
adotada pelo Banco por meio de seu Comitê de Ativos e Passivos. A 
maior contribuição está representada pelos títulos públicos correspon-
dendo a 84,0% do total da Carteira (84,8% em 31.12.2017).
Dos títulos relacionados à prestação de garantias, R$28.633 (R$26.902 
em 31.12.2017) estão vinculados às câmaras de compensação, B³ - 
Brasil, Bolsa, Balcão e Câmara Interbancária de Pagamentos (CIP) e 
R$2.569 (R$2.098 em 31.12.2017) em garantia de processos judiciais. 

Classiicação dos títulos e valores mobiliários

a.1) Quanto ao vencimento 

1-Títulos para
negociação (1)
Títulos Públicos
Letras Financeiras
do Tesouro
2-Títulos Disponí-
veis p/ Venda
Títulos Públicos
Letras Financeiras
do Tesouro
Letras do Tesouro 
Nacional
Notas do Tesouro 
Nacional
Títulos Privados
Debêntures
Cotas de Fundos de 
Invest. - FIDC (2)
Cotas de Fundos de 
Invest. - Renda Fixa
Cotas de Fundos de 
Invest. - FI REF
Outros Títulos
Privados - LFs
3-Títulos Mantidos
até o Vencimento
Títulos Públicos
Notas do Tesouro 
Nacional
Certiicado Financeiro 
do Tesouro
Total 31.12.2018
Total 31.12.2017

-

-
-

41.911

-
-

-

-

41.911
-
-

40.831

1.080

-

-
-
-

-

41.911
-

Sem
vencimento

-

-
-

651.237

159.986
109.999

49.987

-

491.251
-
-

-

-

491.251

-

-
-

-

651.237
87.799

Até 3
meses

-

-
-

216.695

49.246
-

49.246

-

167.449
12.709
9.754

-

-

144. 986

-

-
-

-

216.695
132.581

3 a 12
meses

-

-
-

3.203.667

2.579.900
2.579.900

-

-

623.767
108.946
30.007

-

-

484.814

15
15
15

-

3.203.682
2.978.242

1 a 3
anos

-

-
-

1.348.489

1.273.526
1.262.488

-

11.038

74.963
33.468

-

-

-

41.495

270.518
270.518
270.518

-

1.619.007
2.146.906

5 a 15
anos

-

-
-

-

-
-

-

-

-
-
-

-

-

-

263.056
263.056
263.056

-

263.056
511.879

Acima 15 
anos

318.278

318.278
318.278

5.326.934

4.838.800
4.838.800

-

-

488.134
488.134

-

-

-

-

189.293
189.293

-

189.293

5.834.505
3.687.792

3 a 5 anos

318.278

318.278
318.278

10.788.933

8.901.458
8.791.187

99.233

11.038

1.887.475
643.257
39.761

40.831

1.080

1.162.546

722.882
722.882
533.589

189.293

11.830.093
9.545.199

TOTAL

Letras Financeiras do Tesouro
Vinculados à prestação de garantias
Títulos Públicos

Letras Financeiras do Tesouro
Total

Circulante
Não circulante

100.257 
31.202 
31.202 
31.202

11.830.093 

1.228.121 
10.601.972

105.360 
29.000 
29.000 
29.000 

9.545.199 

519.520 
9.025.679

 (1) Para ins de publicação, os títulos denominados para negociação são apresentados apenas no ativo circulante, conforme parágrafo único do 
art. 7° da Circular Bacen n° 3.068/2001. (2) Valor líquido de provisão (nota n° 6.a.2).

a.2)  Quanto aos ajustes

Custo Mercado Marcação

31.12.2018

Custo Mercado Marcação

31.12.2017

Para negociação
Letras Financeiras do Tesouro
Disponíveis para venda
Letras Financeiras do Tesouro
Letras do Tesouro Nacional
Notas do Tesouro Nacional
Debêntures
Cotas Fundos Invest. - FIDC
Cotas Fundos Invest. – R. Fixa
Cotas Fundos Invest. - FI REF
Outros Títulos Privados - LF
Mantidos até o vencimento
Notas do Tesouro Nacional
Certiicados Fin. do Tesouro

298.672
298.672

8.467.105
6.751.036

88.575
179.449
397.560
40.553
43.065
1.366

965.501
728.810
504.991
223.819

299.140
299.140

8.489.639
6.756.367

92.746
192.003
398.038
40.553
43.065
1.366

965.501
-
-
-

319
319

7.955
3.418

435
443

3.659
-
-
-
-
-
-
-

318.278
318.278

10.789.191
8.791.186

99.233
10.940

643.257
40.118
40.831
1.080

1.162.546
-
-
-

317.959
317.959

10.781.236
8.787.768

98.798
10.497

639.598
40.118
40.831
1.080

1.162.546
713.779
524.487
189.293

468
468

22.534
5.330
4.172

12.554
478

-
-
-
-
-
-
-
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31.12.2018 31.12.2017

Setor Público 66.858 322.690

Administração direta 16.223 31.331

Administração indireta - 135.215

Atividades empresariais 50.635 156.144

Setor Privado 2.914.213 2.844.800

Rural 1.120.183 1.011.076

Indústria 814.511 637.462

Comércio 490.896 708.824

Pessoas físicas 219.477 230.653

Serviços 267.261 256.730

Intermediários inanceiros 1.885 55

Total da carteira 2.981.071 3.167.490

Do total aplicado em Fundos de Investimentos em Direitos Creditórios 
(FIDC), há o montante de R$15 aplicado no fundo administrado pelo 
Banco BVA (R$443 em 31.12.2017), para o qual foi constituída uma 
provisão sobre 50% do valor do custo do título na época da aquisição 
no montante de R$357 (R$357 em 31.12.2017) para eventual perda 
que possa ocorrer devido à intervenção do Banco Central no adminis-
trador do Fundo, apesar de não existirem atrasos nos vencimentos 
dos juros. 
Para ins contábeis, os títulos mantidos até o vencimento estão regis-
trados à curva. Caso fossem marcados a mercado, teriam um ajuste 
positivo de R$64.548 (ajuste positivo de R$94.848 em 31.12.2017), 
segregados em:
CFTs: o montante de R$181.482 (R$214.584 em 31.12.2017) foi re-
cebido pelo Banco no Programa de Fortalecimento das Instituições Fi-
nanceiras Federais instituído pela Medida Provisória n° 2.196, de 28 
de junho de 2001, que contemplou a permuta por títulos dos créditos 
existentes junto à União dos inanciamentos celebrados ao amparo da 
Lei n° 8.727, de 5 de novembro de 1993. Caso estivessem marcadas 
a mercado apresentariam uma valorização de R$6.078 (valorização de 
R$57.708 em 31.12.2017). Quanto às demais CFT’s, no montante de 
R$7.811 (R$9.235 em 31.12.2017), pertencentes à carteira própria do 
Banco, caso estivessem marcadas a mercado apresentariam uma valo-
rização de R$262 (valorização de R$2.484 em 31.12.2017).

NTNs: Caso estivessem marcadas a mercado apresentariam uma va-
lorização de R$58.208 (R$34.656 em 31.12.2017).
No período, não houve reclassiicação entre categorias nos títulos e 
valores mobiliários.

Desvalorização
Valorização
Total 

 31.12.2018 31.12.2017
 (213.333) (187.726)
 221.288 210.260 
 7.955 22.534 

a.4)  Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários

Aplicações 
Interinanceiras de 
Liquidez 
Títulos de Renda Fixa
Aplicações em Fundos 
de Investimentos
Lucros com Títulos de 
Renda Fixa
Desvalorização de 
Títulos Livres
Prejuízo com Títulos 
de Renda Fixa
Ajuste ao Valor de 
Mercado
Total

 2º semestre Exercício Exercício 
 2018 2018 2017
 
 82.164 161.422 164.569
 
 369.404 713.963 788.481
 2.048 3.400 4.015
 
 1.752 3.147 955
 
 - - 329
 
 - (698) (191)
 
 21 (149) 783
 
 455.389 881.085 958.941

7.Operações de crédito 
As operações de crédito e outros créditos, classiicadas de acordo com a Resolução CMN n° 2.682/1999 estão compostas da seguinte forma:

Operações de crédito
Empréstimos
Direitos cred. descontados
Financiamentos
Financiamentos rurais

Subtotal
Outros créditos

Diversos
Subtotal
Adiant. s/ contrato câmbio
Total da carteira
(Provisões)

(Operações de crédito)
(Outros créditos)
(Câmbio)

Total das provisões
Total líquido

 A vencer Vencidas Total A vencer Vencidas Total
 748.181 49.813 797.994 947.143 74.665 1.021.808
 29.853 1.327 31.180 25.270 1.943 27.213
 1.006,693 41.582 1.048.275 1.007.856 47.382 1.055.238
 1.009.625 45.340 1.054.965 958.262 52.700 1.010.962
 2.794.352 138.062 2.932.414 2.938.531 176.690 3.115.221
 - - - 79 - 79
 - - - 79 -  79 
 2.794.352 138.062 2.932.414 2.938.610 176.690 3.115.300
 45.896 2.761 48.657 46.546 5.644 52.190
 2.840.248 140.823 2.981.071 2.985.156 182.334 3.167.490

 (143.702) (95.715) (239.417) (125.978) (88.578) (214.556)
  - - - (1)   (1)
 (461) (83) (544) (217) (1.693) (1.910)
 (144.163) (95.798) (239.961) (126.196) (90.271) (216.467)
  2.696.085 45.025 2.741.110 2.858.960 92.063 2.951.023

 31.12.2018     31.12.2017

a.3)  Marcação a mercado (títulos disponíveis para venda)
Os ganhos e perdas não realizados no período relativos a títulos e 
valores mobiliários classiicados na categoria disponíveis para venda, 
estão abaixo apresentados:

a) Quanto aos setores de atividade econômica, a carteira está assim apresentada:
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b) Concentração dos principais devedores: 

Estes créditos apresentam o peril especiicado a seguir e são classiicados de acordo com o critério de vencimento de parcelas, os valores de 
outros créditos não são considerados no quadro:

10 maiores devedores

50 maiores devedores

100 maiores devedores 

Demais devedores

Total 

 31.12.2018 % Carteira 31.12.2017 % Carteira

 987.613 33,1 1.169.604 36,9

 601.071 20,2 698.056 22,1

 273.440 9,2 237.759 7,5

 1.118.947 37,5 1.062.071 33,5

 2.981.071 100,0 3.167.490 100,0

c) Operações a vencer

AA
A
B
C
D
E
F
G
H
Total 31.12.2018
Total 31.12.2017

Total da 
carteira

acima de 360 
dias

181 - 360 dias91 - 180 dias61 - 90 dias31 - 60 diasAté 30 dias

 3.414 7.787 3.247 30.700 55.455 155.939 256.542
 36.529 43.585 23.219 188.707 247.120 499.178 1.038.338
 16.172 20.365 81.146 105.594 130.780 454.226 808.283
 11.358 30.549 23.217 24.697 78.920 304.213 472.954
 1.994 2.342 3.592 4.385 6.351 18.800 37.464
 8.276 1.936 1.769 5.079 6.302 126.660 150.022
 365 352 168 448 1.151 4.552 7.036
 120 835 151 423 4.941 10.795 17.265
 2.128 821 417 3.237 2.662 43.079 52.344
 80.356 108.572 136.926 363.270 533.682 1.617.442 2.840.248
 1.095.356 387.229 78.582 483.232 613.489 327.268 2.985.156

d) Operações vencidas

B
C
D
E
F
G
H
Total 31.12.2018
Total 31.12.2017

 1.052 164 128 350 830 864 3.388
 4.481 3.996 540 976 2.207 5.110 17.310
 1.472 2.073 2.171 1.942 2.925 4.477 15.060
 798 704 530 1.963 1.736 2.954 8.685
 374 409 428 1.565 1.296 2.370 6.442
 477 416 454 1.555 1.250 2.600 6.752
 3.879 5.679 3.340 16.909 25.368 28.011 83.186
 12.533 13.441 7.591 25.260 35.612 46.386 140.823
 29.862 21.293 13.584 56.841 49.882 10.872 182.334

Total da 
carteira

acima de 360 
dias

181 - 360 dias91 - 180 dias61 - 90 dias31 - 60 diasAté 30 dias

e) Composição das operações de crédito e da provisão para créditos de liquidação duvidosa
A classiicação da carteira de operações de crédito e outros créditos e a provisão para operações de crédito, estão demonstradas nos nove níveis 
de risco, conforme a seguir:
                  31.12.2018

Setor privado
Rural
Indústria
Comércio
Pessoas físicas
Serviços
Intermediários inanceiros

Setor público
Total da carteira
Percentual requerido
Prov. requerida/constituída
                 31.12.2017

Total da carteira
Prov. requerida/constituída

 AA A B C D E F G H TOTAL
 240.435 1.038.339 761.036 490.265 52.524 158.708 13.360 24.015 135.531 2.914.213
 79.582 625.009 199.506 114.937 28.261 8.933 7.077 17.671 39.206 1.120.183
 116.637 62.168 258.630 235.609 1.895 124.796 1.046 21 13.709 814.511
 11.835 131.292 164.023 84.688 14.152 17.954 2.195 4.471 60.286 490.896
 2.598 106.303 36.788 47.278 7.642 6.794 1.745 1.676 8.654 219.447
 29.783 113.567 100.204 7.753 574 231 1.297 176 13.676 267.261
 0 0 1.885 0 0 0 0 0 0 1.885
 16.106 0 50.634 0 0 0 118 0 0 66.858
 256.541 1.038.339 811.670 490.265 52.524 158.708 13.478 24.015 135.531 2.981.071
  0,5 1 3 10 30 50 70 100 
 0 (5.192) (8.117) (14.708) (5.252) (47.614) (6.739) (16.811) (135.530) (239.961)
 
     

 517 1.131.667  1.020.227 136.916 47.054 149.044 17.365 32.710 115.502 3.167.490
 - (5.658) (10.202) (4.107) (4.705) (44.713) (8.683) (22.897) (115.502) (216.467) 

A Resolução CMN nº 2.682/1999, em seu art. 6º, determina o nível mínimo de provisão que as Instituições Financeiras (IF) devem constituir para 
fazer frente a prováveis perdas decorrentes do não cumprimento das obrigações inanceiras por parte do tomador do crédito.

f) Movimentação da provisão para crédito de liquidação duvidosa
A provisão para operações de crédito e outros créditos apresentou a seguinte movimentação:

Saldo no início do período
Provisões constituídas
Valores baixados para prejuízo
Reversões
Saldo no inal do período 

 Exercício/2018 Exercício/2017
 (216.467) (202.205)
 (138.384) (220.102)
 114.885 205.791
 5  49
 (239.961) (216.467)

O saldo acumulado de operações de crédito baixado, controlado em conta de compensação, corresponde a R$1.209.558 (R$1.132.202 em 
31.12.2017). A recuperação de créditos baixados como prejuízo totalizou R$49.023 (R$22.417 em 2017). 

0
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A Resolução CMN nº 2.682/1999, em seu art. 6º, determina o nível mínimo de provisão que as Instituições Financeiras (IF) devem constituir para 
fazer frente a prováveis perdas decorrentes do não cumprimento das obrigações inanceiras por parte do tomador do crédito.

Valores baixados para prejuízo

Saldo no inal do período 

O saldo acumulado de operações de crédito baixado, controlado em conta de compensação, corresponde a R$1.209.558 (R$1.132.202 em 
31.12.2017). A recuperação de créditos baixados como prejuízo totalizou R$49.023 (R$22.417 em 2017). 

g) Receitas de Operações de Crédito

Empréstimos
Direitos creditórios descontados
Financiamentos
Financiamentos rurais
Recuperação de créditos baixados como prejuízo
Total 

 2º semestre/2018 Exercício/2018 Exercício/2017
 69.960 139.094 198.840
 3.857 7.183 8.376
 56.104 134.994 140.616
 44.125 86.362 85.375
 35.636 49.023 22.417
 209.681 416.655 455.624 

h) Operações Renegociadas e Recuperadas

Renegociadas (*)

Carteira Comercial
Carteira de Fomento

Recuperadas
Carteira Comercial
Carteira de Fomento
Câmbio
Outros - FNO
(*) Representa o saldo renegociado, no período, 
das operações de crédito.

 2º semestre/2018 Exercício /2018 Exercício /2017
 302.053 497.626 424.283
 14.364 149.751 61.813
 287.689 347.875 362.470
 35.636 49.023 22.417
 15.128 23.556 13.164
 14.916 19.096 8.857
 72 72 396
 5.520 6.299 -

8. Outros créditos 
Os Outros créditos estão formados pelos valores demonstrados a seguir: 

 31.12.2018 31.12.2017
   51.643 53.563
 78.584 71.665
 1.307.330 1.360.525
 1.219.860 1.237.061
 452 23.025
 107.769 175.741
 (107.769) (175.741)
 - 21.705
 452 1.319
 417 1.284
 35 35
 - 79
 49.470 44.167
 17.702 13.100
 (17.702) -
 238 70
 14 .848 15.084
  3.846 1.931
 970 575
 1.719 2.089
 5.387 5.012
 1.839 1.839
 13 1.333
 - 1.186
 1.074 1.119
 21.499 27.082
 47 25
 916 832
 (544)  (1.911)
 1.437.013  1.483.842 

Carteira de câmbio
Rendas a receber
Diversos
Crédito tributário (nota n° 16.c)
Títulos e créditos a receber
Capaf
(-) Provisão ativos atuariais - Capaf
Contrato TI
Outros
Remuneração OGU
Diversos

Devedores por compra de valores e bens
Devedores por depósito em garantia (nota n° 14.a)
Devedores para apuração de responsabilidades
(-) Provisão para apuração de responsabilidades
Impostos e contribuições a compensar
Pagamentos a ressarcir
Bônus de adimplência OGU/STN/FAT
Saque a ressarcir rede compartilhada
Equalizacão - STN/FDA
Suprimento 24 Horas
Rebates
Tributos federais recolhidos a compensar
Antecipação de PLR
Outros pagamentos

Devedores diversos
Adiantamentos para pagamentos
Adiantamentos e antecipações salariais

Provisão para outros créditos
Total

De acordo com o termo aditivo de instrumento particular, celebrado em 22 de dezembro de 2005, o Banco possui registrado na rubrica “Outros Crédi-
tos”, o montante de R$107.769 (R$175.741 em 31.12.2017), decorrente de aportes efetuados a maior para o Plano de Benefício Misto e ações judiciais 
que o Banco vem honrando, que serão utilizados no equacionamento do déicit atuarial originado pelo Plano de Benefício Deinido. Em razão da incerteza 
quanto à realização, foi constituída provisão total desse ativo. No exercício de 2018, após avaliação jurídico-contábil, corroborada por decisão da Dire-
toria Executiva, houve a baixa de R$67.972 desses ativos, considerando a impossibilidade de recebimento dos créditos adimplidos compulsoriamente 
pelo Banco.  
O valor registrado na conta Títulos e Créditos a Receber - Tecnologia (R$21.705 em 31.12.2017), correspondia ao compromisso assumido por empresa 
prestadora de serviços de TI, conforme contrato “Termo de acordo, composição e ajuste”. Em razão da incerteza quanto ao recebimento vinha sendo 
mantida provisão classiicada como passivo contingente. No exercício de 2018, para melhor adequação contábil, essa provisão foi reclassiicada para 
uma conta redutora desse ativo. Após avaliação jurídica do processo de arbitragem do qual participam Banco da Amazônia S.A. e Empresa, foi apontado 
que o valor do Ativo em questão não mais representa de forma idedigna a posição do Banco no processo. Por não ser possível mensurá-lo de forma 
assertiva, o Ativo bem como sua conta retiicadora, foram baixados.
O saldo de Devedores para apuração de responsabilidades, no valor de R$17.702 (R$13.100 em 31.12.2017), corresponde ao registro de valores prove-
nientes de fraudes internas e externas, falhas humanas e de sistemas operacionais. Em razão da incerteza de recebimento, o Banco adota como política 
o provisionamento integral dessas ocorrências que estavam classiicadas no passivo contingente. Neste período, para melhor adequação contábil, essa 
provisão foi reclassiicada para conta redutora desses ativos, anteriormente registrada na conta passiva de outras obrigações.

Circulante
Não circulante

405.389
1.031.624

390.063
1.093.779
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a) Investimentos
 Incentivos iscais
 (-) Provisão p/ perdas em invest. p/ inc. iscais
 Títulos patrimoniais
 Outros
 Total

b) Imobilizado de uso
 Imóveis de uso
 Terrenos
 Ediicações
 Reavaliações de Imóveis de uso
 Reavaliações de terrenos
 Reavaliações de ediicações
 Outras imobilizações de uso
 Móveis e equipamentos em estoque
 Imobilizações em curso
 Instalações, móveis e equipamentos de uso

Instalações
Móveis e equipamentos de uso

 Outras
Sistema de comunicação
Sistema de processamento de dados
Sistema de segurança
Sistema de transporte

 (-) Depreciações acumuladas
 Total

c) Intangível (1)

 Software desenvolvido e em desenvolvimento
 (-) Amortização Acumulada
 Total

Total permanente

 31.12.2018 31.12.2017
   1.456  1.456
 (1.358) (1.358)
 126 126
 43 43
 267  267

 
 63.174  62.466 
 2.664  2.664
 60.510  59.802
 48.029  48.029
 13.095  13.095
 34.934  34.934
 191.787  198.924
 956  2.894
 17.300  34.064
 61.815  63.669
 8.634  7.797
 53.181  55.872
 111.716  98.297
 2.850  1.596
 99.873  89.665
 8.513  6.556
 480  480
 (150.820) (143.743)
 152.170  165.676
 
 
 346.514  299.875
 (152.159) (125.164)
 194.355  174.711
 
 346.792  340.654

(1) Estão registrados nesse grupamento licenças de uso e software desenvolvido e em desenvolvimento que são parte do Projeto Excelência Tecno-
lógica (PET) do Banco, bem como novas aquisições e desenvolvimentos de outros softwares, enquadrados nas deinições da Lei nº 11.638/2007, 
e da Resolução do CMN nº 4534/2016. 

A Administração entende que não há evidências de que esses bens estejam registrados contabilmente por um valor superior àquele passível de 
ser recuperado por uso ou por venda. 
A movimentação do Ativo permanente no período está demonstrada abaixo:

Investimentos
Imobilizado de uso
Intangível
Total

 Saldos em Adições Baixas Depreciação/ Saldos em
 31.12.3017 (Inversões) (Alienação) Amortização 31.12.2018
 267 - - - 267
 165.676  10.832  (1.027)  (23.311)  152.170
 174.711  47.485  (846)  (26.995)  194.355
 340.654  58.317  (1.873)  (50.308)  346.792

A Resolução CMN n° 2.669/1999 estabeleceu o limite de 50% do Patrimônio de Referência ajustado, a partir de dezembro/2002, para o índice de 
imobilização. O Banco encontra-se enquadrado, conforme demonstrado a seguir:

Limite para Imobilização
(-) Situação
Margem
Índice de imobilização 

 31.12.2018 31.12.2017
 1.235.404 1.256.445
 (152.311)  (254.262)
 1.083.693  1.002.183
 6,2%  10,1% 

Com a vigência da Resolução CMN n° 4.192/2013, foi procedida a revisão quanto à apuração do limite para imobilização, a partir de fevereiro 
de 2014, deixando de ser considerados, na base de cálculo, os ativos intangíveis relativos à prestação de serviços registrados até 31.12.2009. 

9. Ativo Permanente
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À Vista
Poupança
Interinanceiros
A Prazo
A prazo
Judiciais com remuneração
Especiais com remuneração
Sudam (1)

Finam
FAT (nota n° 21)
Outros

Total 

Circulante
Não circulante

 892.977 -  -  892.977 704.225
  574.052 - - 574.052  518.266 
  11.342  25.642  -  36.984  22.631
 1.599.786  409.364  637.946  2.647.096  2.313.706
 318.884 407.947  635.971  1.362.802  1.277.028
 72.705  - - 72.705  68.241
 1.208.197  1.417  1.975  1.211.589  968.437 
 782.352  - - 782.352  561.682
 423.125 - -  423.125  395.355
 2.339  1.417  1.975  5.731  10.672
 381  - - 381 728
 3.078.157  435.006  637.946  4.151.109  3.558.828
 
    3.513.163  3.214.441
    637.946  344.387

Total em
31.12.2017

Total em
31.12.2018

Acima de 12 
meses

03 a 12 mesesAté 3 meses

(1) Trata-se de benefício iscal, instituído pelo Governo Federal, que permite as empresas beneiciárias depositarem no Banco da Amazônia S.A 
o valor da parcela correspondente a 30% do IR devido, calculado sobre o lucro da exploração, acrescido de outra parcela de recursos próprios, 
relativa 50% dos 30% do IRPJ devido. Os depósitos do incentivo, inclusive recursos próprios, serão feitos nas datas de pagamento do imposto, 
nos prazos indicados de acordo com o parágrafo 1º, do art. 115 da IN RFB nº 267, de 23 de dezembro de 2002.

b) As captações no mercado aberto, pertencentes à carteira própria do Banco, registrou o volume de R$100.024 (R$105.001 em 31.12.2017), 
foram negociadas ao longo do período a uma taxa média anualizada de 6,5% (10,1% em 31.12.2017) e estavam lastreadas por títulos do Governo 
Federal (LFT), sendo suas operações efetuadas no curto prazo.  

c) Despesas de captações no mercado
Exercício/2018 Exercício/2017

Despesas de captações c/ depósitos 
A prazo 
Poupança 
Especiais 
Interinanceiros 
Letras de Crédito do Agronegócio (LCA) 
Judiciais 
Fundo Garantidor de Créditos 

Desp. de captações mercado abertos 
Carteira própria 

Total 

(201.761)
(78.900)
(27.041)
(70.662)

(833)
(15.645)
(4.475)
(4.204)

(6.740)
(6.740)

(208.500)

(254.027)
(114.637)
(31.541)
(62.985)
(2.300)

(33.696)
(4.549)
(4.319)

(13.720)
(13.720)

(267.747)

(103.437)
(39.839)
(13.234)
(38.887)

(444)
(6.806)
(2.402)
(1.825)

(3.439)
(3.439)

(106.876)

2º Semestre/2018

A Letra de Crédito do Agronegócio (LCA) é uma modalidade de aplicação inanceira que tem os valores remunerados mediante ofertas de taxas 
preixadas ou lutuantes, disponibilizada aos clientes do Banco desde março de 2015.

11. Obrigações por empréstimos 
Os empréstimos tomados no exterior, cujo montante em 31 de dezembro de 2018 é de R$52.158 (R$53.974 em 31.12.2017), com vencimento 
no curto prazo, referem-se, basicamente, à captação de recursos para inanciamento à exportação, sobre os quais incidem encargos ixos à taxa 
média de 3,9% a.a. (3,6% a.a. em 31.12.2017) e variação cambial da moeda a que estão vinculados (dólares norte-americanos), com vencimen-
to em até 12 meses, e cartas de crédito de importação que são registradas à taxa do dia e reajustadas pela variação cambial no inal do mês.
 
12. Obrigações por repasses

a) Obrigações por repasses do país - Instituições oiciais 
Estão representadas por inanciamentos e repasses oriundos de órgãos governamentais, tais como: Agência Especial de Financiamento Industrial 
(Finame), Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Secretaria do Tesouro Nacional (STN), Financiadora de Estudos e 
Projetos (Finep) e outros, com prazo de liquidação e encargos inanceiros médios assim especiicados:

BNDES Finem
BNDES Industrial
BNDES Rural
BNDES Comércio
BNDES Serviços
Finep
Finame Industrial
Finame Rural
Finame Comércio
Finame Serviços
STN OGU
STN - Securitisada
Total 

Circulante
Não circulante

 Taxa %  Prazo   Valores  Taxa %  Prazo  Valores
 a.a.  (ano)   a.a.  (ano) 
 2,1  8,9  29.376  2,2  8,72  33.497
 7,0  18,2  243.332  7  18,01  258.915
 4,3  7,0  234.256  4,4  7,25  174.526
 5,0  11,3  93.749  4,5  10,73  85.141
 6,8  9,3  13.096  6,8  9,29  14.868
 1,5  9,0  589  1,5  9,71  998
 2,2  4,8  25.622  2,2  5,5  32.131
 3,1  5,5  68.185  2,7  5,91  78.042
 4,2  5,6  11.050  3,5  6,19  10.598
 2,2  3,4  32.074  2,2  4,03  50.410
 1,1  2,9  26.999  1,3  1,01  28.186
 - - - - - 214
  778.328 -  -  767.526

   128.123 118.784
   650.205 648.742

 31.12.2018 31.12.2017

10. Depósitos e captações no mercado aberto  
a) Os depósitos estão distribuídos conforme a seguir:
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As garantias contratuais podem ser reais, avais, ianças e outras, dependendo da natureza das operações. As garantias contratuais foram divul-
gadas na nota n° 30.
As operações com recursos de repasses apresentam a seguinte classiicação por prazo de vencimento e recursos:

BNDES Finem
BNDES Industrial
BNDES Rural
BNDES Comercio
BNDES Serviços
Finep
Finame Industrial
Finame Rural
Finame Comércio
Finame Serviços
STN OGU
Total 31.12.2018
Total 31.12.2017

 374  571  857  1.713  6.851  6.647  12.363  29.376
 2.382  3.091  1.545  12.218  36.217  35.438  152.441  243.332
 0  3.090  0  16.039  123.554  74.198  17.375  234.256
  1.324  3.547  1.281  11.487  31.780  17.282  27.048  93.749
  242  416  208  1.663  4.989  4.951  627  13.096
  7  11  17  34  137  137  246  589
  569  1.180  1.681  3.192  11.438  6.407  1.155  25.622
  417  2.544  41  8.256  30  0  56.897  68.185
  171  399  522  1.090  4.020  3.541  1.307  11.050
  1.456  3.462  4.841  9.756  7.541  4.210  808  32.074
  25.858  135  222  214  560  5  5  26.999
  32.800  18.446  11.215  65.662  227.117  152.816  270.272  778.328
  32.540  16.772  12.252  57.219  203.675  138.739  306.329  767.526 

1 a 2 
anos

3 a 5 
anos

5 a 15 
anos

31 a 90 
dias

91 a 180 
dias

181 a 365 
dias

Até 30 
dias

Total

b) Despesas de Obrigações para empréstimos e Repasses

Tesouro Nacional
BNDES
Finame
Finep
Com banqueiros no exterior
Repasses do exterior
Total 

 2º semestre/2018 Exercício/2018 Exercício/2017
 (56.292)  (122.723)  (35.985)
  (21.763)  (39.296)  (34.858)
  (2.025)  (4.210)  (5.012)
  (12)  (27)  (45)
  (2.807)  (12.404)  (8.096)
  (1)  (1)  (2)
  (82.900)  (178.661)  (83.998) 

Como agente inanceiro do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf), o Banco possui registrado no Orçamento Geral 
da União (OGU), o montante de R$26.999 (R$28.186 em 31.12.2017). 
No exercício, foram repassados pelo Tesouro R$700 (R$897 em 2017). Esses recursos são remunerados, enquanto disponíveis, pela taxa média 
Selic e são recolhidos ao Tesouro Nacional no último dia útil de cada decêndio, sendo a base de cálculo os saldos diários dos depósitos existentes 
no decêndio imediatamente anterior. No período, foi recolhido ao Tesouro Nacional R$245 (R$286 em 2017) e registrado como taxa de adminis-
tração dos recursos do OGU o valor de R$1.923 (R$1.698 em 2017).

13. Outras obrigações 
As Outras obrigações estão formadas pelos valores demonstrados abaixo: 

Cobrança e Arrecadação
Câmbio 
Sociais e estatutárias
Fiscais e previdenciárias (nota n° 13.a)
Fundos inanceiro e de desenvolvimento (nota n° 13.b)
Diversas (nota n° 13.c)
Passivos atuariais (nota n° 13.d)
IECP (nota n° 13.e)
Total

Circulante 
Não circulante

31.12.2018 
1.766

258
54.686
48.916

6.926.757
2.499.071
1.077.899
1.056.265

11.665.618

7.655.133
4.010.485

31.12.2017 
1.946

143
23.913

227.664
5.284.069
2.562.389
1.003.227
1.034.214

10.137.565

6.073.341
4.064.224

Os itens mais relevantes que compõem o grupo de outras obrigações estão a seguir demonstrados: 

a) Fiscais e previdenciárias

Provisão p/ impostos e contribuições s/ lucros
Impostos e contribuições a recolher
Provisão p/ impostos e contribuições diferidos
Total 

Circulante 
Não circulante 

31.12.2018 
12.419
27.304
9.192

48.916

27.966
20.950

31.12.2017 
182.112
29.835
15.117

227.664

30.496
197.168
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c) Diversas

Cheques Administrativos
Obrigações por Aquisição de Bens e Direitos
Obrigações por convênios oiciais
Obrigações por prestação de serviços
Provisão para pagamentos a efetuar
Provisão para demandas judiciais
Ações trabalhistas (indenizações) (nota nº14.f)
Ações cíveis (nota 14.f)
Ações iscais (nota 14.f)
Contratos onerosos - Planos Saldados (nota n°25.b)
Plano BD
Plano Misto

Outras contingências (nota n° 14.f)
Provisão para apuração responsabilidades (nota n° 8)
Provisão Contrato TI (nota n° 8)
Desvalorização de bens
Ações trabalhistas (Capaf)

Provisão para garantias inanceiras prestadas
FNO Rural/Industrial (nota n°20)
FDA (nota n° 19)
Cessão de crédito - Lei nº 9.138/1995
Fundo de Invest. e Desenv. do Estado de Rondônia (Fider)

Credores diversos
Parcelas de operações de crédito-Securitização
Levantamento de depósitos recursais 
Demais

Total

Circulante
Não circulante

31.12.2018
6.485

54.613
5.023

11
83.013

937.679
123.952
76.944
8.886

692.187
571.987
120.200
35.710

-
-

349
35.361

1.372.989
1.362.520

9.758
706

5
39.258

-
7.829

31.429
2.499.071

657.808
1.841.263

31.12.2017 
1.467

70.075
4.012

11
80.658

943.339
82.347
67.200
1.131

722.081
593.536
128.545
70.580
13.100
21.699

349
35.432

1.404.829
1.217.927

9.477
177.420

5
57.998
23.877
4.537

29.584
2.562.389

797.111
1.765.278

Cessão de Crédito – Lei nº 9.138/1995: corresponde ao provisionamento do saldo das operações renegociadas ao amparo da Lei 9.138/1995 
– Securitização I – de responsabilidade do Banco. O saldo destas operações, encontra-se registrado na conta co-obrigações em Cessões de Crédito, 
do grupamento de compensação. Em 31 de dezembro de 2018, o montante corresponde a R$10.974 (R$195.067 em 31.12.2017). Em 08.02.2018, 
o Banco recebeu comunicação do Tesouro Nacional, solicitando o envio de arquivos com a movimentação de pagamentos, prorrogações e rebates, 
iniciando então a conciliação de saldos entre Banco e Tesouro que, inalizada em dezembro, resultou em valor inal de R$161.490, já atualizado pela 
Selic, correspondente à liquidação de operações, repasse de parcelas pagas por clientes e atualização monetária. O valor foi repassado ao Tesouro em 
18.12.2018, que considerou a carteira conciliada e regularizada. Esse movimento gerou redução na conta de co-obrigações que passou a conter apenas 
as operações a vencer, que serão repassados ao Tesouro, tempestivamente, por ocasião do vencimento de cada parcela.
Quanto à provisão de crédito para essas operações, o Banco entendeu como necessário alterar a metodologia, situação no âmbito do alcance do Pronun-
ciamento Técnico - CPC 23, que deine mudança na estimativa contábil como “um ajuste nos saldos contábeis de ativo ou de passivo, ou os montantes 
relativos ao consumo periódico de ativo, que decorre da avaliação da situação atual e das obrigações e dos benefícios futuros esperados associados aos 
ativos e passivos. As alterações nas estimativas contábeis decorrem de nova informação ou inovações”. 
Assim, de maneira prospectiva, a partir da regularização da posição do Banco junto ao Tesouro, com base na Res. CMN nº 4.512/2016, o Banco optou 
por utilizar, para ins de provisionamento, os critérios da Resolução CMN nº 2.682/1999, ou seja, enquadrando as operações em faixas de rating e, a 
partir daí, constituindo provisão e reavaliando a posição periodicamente. O risco de subprovisionamento é mínimo, haja vista a provisão ser constituída 
considerando todo o saldo devedor das operações, e por conseguinte da carteira, ao passo que o valor a ser honrado pelo Banco, tempestivamente, 
seria relativo a uma parcela anual das operações onde se observarem eventos de inadimplência. 
O grupo de 134 operações, adimplente e com saldo devedor de R$10,9 milhões, no encerramento do exercício 2018, teve provisão constituída na ordem 
de R$706 mil já sob nova estimativa. Considerando que tais operações não apresentam registro de inadimplência desde 2001, este não é um cenário 
com indicação provável de materialização, o que corrobora a assertividade da mudança de estimativa no provisionamento dessa carteira.

Constitucional de Financiamento do Norte (FNO)(1) (nota n° 20) 
Marinha Mercante (FMM) (nota n° 22)
Fundo de DesenvoMmento da Amazônia (FDA) (nota n° 19)
Outros 
Total 

Circulante
Não circulante

31.12.2018 
6.618.193

203.232
105.252

78
6.926.756

6.735.904
190.853

31.12.2017 
4.971.889

186.640
125.462

78
5.284.069

5.108.783
175.286

(1) Os saldos diários das disponibilidades do FNO são remunerados com base na taxa extramercado divulgada pelo Bacen (nota n° 20), não apre-
sentando vencimento.

b) Fundos inanceiros e de desenvolvimento 
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Provisões p/garantias inanceiras prestadas 
Prov. para risco FNO Rural (nota nº 20)
Prov. para risco FNO Ind. (nota nº 20)
Cessão de Crédito - Lei 9.138/1995
Provisão FDA (nota nº 19)
Provisão Fider 
Total 

Saldos em
31.12.2016

487.277
559.435
146.792

9.769
5

1.203.278

Complemento 
de Provisões

162.949
265.080
30.868
14.074

-
472.971

Pagamento 
de Perdas
(146.807)
(110.007)

(240)
(14.366)

-
(271.420)

Saldos em
31.12.2017

503.419
714.508
177.420

9.477
5

1.404.829

 
Risco FNO Rural (nota nº20)
Risco FNO Ind. (nota nº 20)
SEC I (Cessão de Crédito - Lei 9.138/1995)
FDA (nota nº 19)
Fundo Invest. e Desenv. Estado Rondônia - Fider 
Total 

Saldos em
31.12.2017

503.419
714.508
177.420

9.477
5

1.404.829

Complemento 
de Provisões

177.672
237.088
29.443
1.090

-
445.293

Pagamento 
de Perdas
(132.200)
(137.967)
(206.157)

(809)
-

(477.133)

Saldos em
31.12.2018

548.891
813.629

706
9.758

5
1.372.989

d) Passivos atuariais
Através da Carta Circular nº 3.624/2013, o Bacen criou contas de “Pas-
sivos Atuariais”, que se destinam aos registros dos passivos atuariais 
gerados por fundos de pensão deinidos ou planos de saúde de em-
pregados.
Apresentamos, a seguir, quadro com os saldos no inal do período dos 
passivos atuariais:

Fundo de pensão de benefício deinido
BD Liquidado (nota nº 25)
Misto Liquidado (nota nº 25)
Assistidos (nota nº 25)

Outros
Auxílio-saúde (nota nº 25)

Total

Circulante 
Não circulante

31.12.2017
712.695
612.323
18.010
82.362

290.532
290.532

1.003.227 

76.734
926.493

31.12.2018 
770.549
658.473
24.329
87.747

307.350
307.350

1.077.899

120.479
957.420

No dia 9 de dezembro de 2014, o Banco da Amazônia S.A. e a União 
celebraram contrato de mútuo, para ins de enquadramento como ins-
trumento elegível ao capital principal, nos termos previstos no art. 16 
da Resolução nº 4.192, de 1º de março de 2013, alterada pela Reso-
lução nº 4.278, de 31 de outubro de 2013 e pela Resolução nº 4.311, 
de 20 de fevereiro de 2014, todas do Conselho Monetário Nacional.
O valor do contrato foi de até R$1.000.000, com remuneração inte-
gralmente variável e os juros serão devidos por períodos coincidentes 
com o exercício social do Banco, iniciando-se sua contagem em 1º de 
janeiro e encerrando-se em 31 de dezembro de cada ano.
Na forma contratual, o Banco recebeu, em 15 de dezembro de 2014, 
títulos públicos federais – Letras do Tesouro Nacional – no montante 
de R$999.999, monetizado o montante de R$982.120, atendendo às 
exigências do art. 16 da Res.CMN nº 4.192/2013.
De acordo com o contrato, os juros serão pagos em parcela única anu-
al, atualizada pela Selic até a data de seu efetivo pagamento, em até 
30 dias corridos contados após a realização do pagamento de dividen-
dos relativos ao resultado apurado no balanço de encerramento do 
exercício social.
O pagamento da remuneração será realizado apenas com recursos 
provenientes de lucros e reservas de lucros passíveis de distribuição 
no último período.
A partir do recebimento até o exercício de 2016, o Banco vinha proce-
dendo ao pagamento da remuneração, de acordo com a interpretação 
dada à Cláusula terceira do referido contrato, sem que tenha havido, 
por parte do Tesouro Nacional, qualquer questionamento quanto à me-
todologia adotada.
Ocorre que, em 26 de junho de 2017, a Secretaria de Tesouro Nacional 
– STN, por intermédio do Ofício STN nº 89/2017 GERAT, reviu os cálcu-
los e pautado no artigo 16, X parágrafo 2º da Resolução nº 4.192/2013 
do Conselho Monetário Nacional e no Acórdão nº 1540/2016 do Tribu-
nal de Contas da União requereu na oportunidade um eventual paga-
mento da diferença na remuneração do mútuo, fato esse reiterado em 
28.07.2017 (Oicio STN 110-2017) e em 29.11.2017 (Oicio SEI STN 
18/2017).
Diante do impasse, acerca da remuneração do IECP, o Banco da Ama-
zônia instou a Câmara de Conciliação e Arbitragem da AGU para dirimir 
o conlito.
A primeira audiência com a Câmara de Conciliação e arbitragem da 
AGU foi realizada no dia 27.02.2018.

Na referida reunião, restou consignado: I) A admissão da mediação 
pela AGU; II) A Secretaria do Tesouro Nacional possibilitou reabertura 
da discussão acerca do quantum devido e a forma de pagamento III) 
O Banco da Amazônia apresentaria o recálculo da remuneração, con-
forme metodologia da Secretaria do Tesouro Nacional. 
No dia 22.03.2018, o Banco da Amazônia apresentou o recálculo, con-
forme metodologia exigida pela Secretaria do Tesouro Nacional, a qual 
foi devidamente acolhida.
No dia 23.05.2018 foi celebrado acordo entre o Banco da Amazônia e 
a Secretaria do Tesouro Nacional, tendo sido aclarada a interpretação 
sobre a cláusula terceira do contrato e estabelecidos os valores da 
diferença a ser paga por esta Instituição Financeira.
Com o adimplemento da obrigação as partes conferiram plena, rasa, 
geral e irrestrita quitação em relação a todos os direitos e deveres 
inerentes à questão, não se caracterizando, portanto, efeito retros-
pectivo, tendo o pagamento ocorrido em 22.06.2018, no montante de 
R$65.509 (R$52.636 pela remuneração e R$12.873 pela atualização).
Em 31 de dezembro de 2018, o saldo devedor do contrato é de 
R$1.056.265 (R$1.034.214 em 31.12.2017). O valor registrado no 
Passivo Circulante – Outras Obrigações, no montante de R$56.266 
(R$34.215 em 31.12.2017) corresponde à provisão para pagamento 
da remuneração devida ao Tesouro Nacional até o inal do período e, 
no Passivo não Circulante, está registrado o valor de R$999.999 (idem 
em 31.12.2017) correspondente ao principal.

14.  Provisões, Ativos e Passivos Contingentes e Obrigações 
Legais 
Em função das atividades que desenvolve, o Banco da Amazônia S.A. 
possui demandas trabalhistas, iscais e cíveis em trâmite nas esferas 
judiciais e administrativas, em diversas fases processuais.
As contingências relacionadas a esses processos são classiicadas con-
forme a seguir:

a) Depósitos judiciais e recursais
Encontram-se registrados na rubrica “outros créditos” os depósitos em 
garantia de recursos, para os quais foi constituída uma provisão relati-
va aos depósitos recursais baixados na Caixa Econômica Federal e que 
ainda se encontram em processo de conciliação no Banco.
Os saldos dos depósitos em garantia de recursos estão abaixo de-
monstrados:

Demandas trabalhistas
(-)Provisões p/ devedores depósitos 
recursais
Demandas Fiscais
Demandas Cíveis
Total (nota nº 8)

31.12.2017 
45.073
(9.938)

348
8.684

44.167

31.12.2018 
50.376
(9.938)

348
8.684

49.470

A movimentação das provisões para garantias inanceiras prestadas está abaixo especiicada:

b) Ações Trabalhistas
Estão ligadas a processos judiciais em que o Banco é réu, movidas por 
empregados e ex-empregados, sindicatos ou outros órgãos de repre-
sentação da categoria. Consistem em diversos pedidos reclamados, 
como: indenizações, horas extras, adicional de função e representação 
e outros.

c) Ações Fiscais
Estão ligadas a autos de infração e execução iscal em que o Banco 
está sendo questionado com relação a tributos e condutas iscais, mo-
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31.12.2017 

50.478
66.605

(34.736)
82.347

61.187
36.944

(24.273)
(6.658)
67.200

1.845
1.436

(1.011)
(1.139)
1.131

732.363
63.485

(73.767)
722.081

82.962
4.495

(11.101)
(5.776)
70.580

943.339

31.12.2018 

82.347
93.143

(51.538)
123.952

67.200
50.855

(25.429)
(15.682)
76.944

1.131
10.438

(507)
(2.176)
8.886

722.081
55.581

(85.475)
692.187

70.580
6.008

(5.572)
(35.306)
35.710

937.679

Provisões para Demandas jurídicas - 
Prováveis
Ações Trabalhistas
Saldo no início do período
Adições
Baixa por pagamento
Saldo no inal do período (nota nº 13.c)

Ações Cíveis
Saldo no início do período
Adições
Baixa por pagamento
Reversão da Provisão
Saldo no inal do período (nota nº 13.c)

Ações Fiscais
Saldo no início do período
Adições
Baixa por pagamento
Reversão da Provisão
Saldo no inal do período (nota nº 13.c)

Contratos Onerosos (Planos Saldados)
Saldo no início do período
Atualização monetária
Baixa por pagamento 
Saldo no inal do período (nota nº 25.b)

Outra contingências 
Saldo no início do período
Adições
Baixa por pagamento
Reversão da Provisão
Saldo no inal do período (nota nº 13.c)
Total
Cronograma esperado de desembolsos

Até 5 anos
De 5 anos a 10 anos
Acima de 10 anos
Total

Fiscais
7.700

988
198

8.886

Cíveis
39.349
25.582
12.013

76.944

Trabalhistas/Capaf
143.062

8.406
7.844

159.312

Provisões para demandas judiciais 
- Possíveis
Causas trabalhistas
Causa Cíveis (1)

Total

31.12.2017 
22.492

178.825
201.317

31.12.2018 
18.384

117.183
135.567

(1) Composto, substancialmente, por processos que questionam a re-
visão de contrato quanto à prestação dos encargos inanceiros e ca-
pital R$21.340 (R$33.415 em 31.12.2017), a inexistência de débito 
R$32.572 (R$32.572 em 31.12.2017), pedidos de liberação de par-
celas de inanciamento R$0 (R$20.662 em 31.12.2017), observação 
de leis ambientais na concessão de crédito R$18.031 (R$18.031 em 
31.12.2017), redução de penhora e cancelamento de hipotecas R$5.540 
(R$15.892 em 31.12.2017), revisão de valores cominados com danos 
morais e materiais R$20.139 (R$13.161 em 31.12.2017), dação em 
pagamento R$5.983 (R$5.983 em 31.12.2017), anulação e revisão de 
cláusulas contratuais R$ 0 (R$5.274 em 31.12.2017), não inclusão de 
cadastros restritivos R$4.510 (R$0 em 31.12.2017), substituição de ga-
rantias com consignação em pagamento R$3.856 (R$0 em 31.12.2017).

15. Patrimônio líquido

a) Valor Patrimonial e Valor de Mercado por Ação Ordinária

Valor Patrimonial e Valor de Mercado 
por Ação Ordinária
Patrimônio Líquido do Banco da Amazônia
Valor patrimonial por ação (R$)(1)

Valor de mercado por ação (R$)(2)

31.12.2017 
1.885.309

63,59
25,00

31.12.2018 
1.938.608

65,39
23,89

Quantidade de ações
De domiciliados no país
De domiciliados no exterior
Total

31.12.2017 
29.645.696

271
29.645.967

31.12.2018 
29.645.696

271
29.645.967

(*) Em 31.12.2017, a participação era do BB FGEDUC.

A participação acionária no Capital do Banco está assim distribuída:

União
Adm. direta-Min. da 
Fazenda
Administração indireta

FI CAIXA FGEDUC (*)

BB FGO-Fundo Inv. 
em Ações

Demais
Total

31.12.2018 
Ações

28.574.057
15.119.443

13.454.614
10.427.301

3.027.313
1.071.910

29.645.967

31.12.2017
Ações

28.604.757
15.119.443

13.485.314
10.429.301

3.056.013
1.041.210

29.645.967

% Total
96,4
51,0

45,4
35,2

10,2
3,6

100

% Total
96,5
51,0

45,5
35,2

10,3
3,5

100

c) Reservas de Reavaliação 
As reservas de reavaliação, no valor de R$21.922 (R$22.730 em 
31.12.2017) referem-se às reavaliações de ativos. As realizações dessas 
reservas, no período, importaram em R$808 (R$809 em 31.12.2017), 
decorrentes de depreciação, transferidas para conta de lucros ou pre-
juízos acumulados. Conforme Resolução CMN nº 3.565/2008, o saldo 
remanescente será mantido até a data de sua efetiva realização.

d) Reservas de capital e de lucros
A reserva legal tem por inalidade assegurar a integridade do capital social 
e somente poderá ser utilizada para compensar prejuízos ou aumentar o 
capital social. Do lucro líquido apurado no período, 5% são aplicados, antes 
de qualquer outra destinação, na constituição da reserva legal, que não 
excederá 20% do capital social.
A reserva estatutária destina-se ao reforço patrimonial para gerir o FNO. 
Do lucro líquido apurado no período, é destinado 80%, do saldo que 
remanescer, até que alcance 10% do  total de recursos aplicados ao re-
ferido fundo, limitado ao que determina o art. 199 da Lei nº 6.404/1976.
O quadro abaixo demonstra os saldos das Reservas de Capital e de 
Lucros: 

vidas na grande maioria, por Prefeituras Municipais com relação ao 
cálculo e apuração do ISSQN. 

d) Ações Cíveis
Os processos judiciais de natureza cível, consistem em ações de clien-
tes e usuários pleiteando indenizações por danos materiais e morais 
relativos a produtos e serviços bancários, expurgos inlacionários de-
correntes de planos econômicos sobre aplicações inanceiras, devolu-
ção de valores por revisão contratual, entre outras.
Destacam-se nas ações judiciais cíveis as ingressadas por cotistas dos 
fundos de investimentos geridos e custodiados pelo Banco Santos, para 
liberação de recursos aplicados, em função da liquidação daquela Ins-
tituição. O saldo da provisão estimada para cobrir futuras perdas é de 
R$14.478 (R$25.278 em 31.12.2017).

e) Outras Contingências 
Nos valores registrados em outras contingências constam provisões 
para cobrir saldos registrados no ativo de natureza de realização in-
certa, relacionados a processos de apuração interna, direitos a receber 
face contestação de contrato com fornecedor da área de tecnologia, 
bem como ações movidas por participantes da CAPAF, pleiteando, na 
maioria, devolução de contribuição e equiparação de remuneração aos 
empregados da ativa.     

f) Provisões e Contingências Passivas
A avaliação da provisão e da contingência passiva, grau de risco das 
novas ações e a reavaliação das já existentes são efetuadas pela área 
jurídica, sendo classiicadas de acordo com a probabilidade de perda 
em provável, possível e remota. 
As contingências classiicadas como prováveis são reconhecidas con-
tabilmente e estão representadas por ações trabalhistas, iscais, cíveis 
e outras ações. A administração do Banco entende que as provisões 
constituídas são suicientes para atender à probabilidade de perdas 
decorrentes dos respectivos processos judiciais e administrativos.
A movimentação das provisões para demandas judiciais, classiicadas 
como prováveis, está abaixo especiicada:

Reserva de Capital
Reserva de Lucros

Legal
Estatutária

31.12.2017 
2.253

903.687
124.231
779.456

31.12.2018 
2.253

971.800
129.685
842.115

(1) Calculado com base no Patrimônio Líquido do Banco da Amazônia S.A.
(2) Cotação de fechamento do mês, conforme B³ - Brasil, Bolsa, Balcão.

b) Capital social 
Em 31 de dezembro de 2018, o Capital Social, subscrito e integralizado, 
no valor de R$1.623.252 (R$1.623.252 em 31.12.2017) está represen-
tado por 29.645.967 ações ordinárias nominativas (29.645.967 de ações 
ordinárias nominativas em 31.12.2017), escriturais e sem valor nominal.
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e) Lucro por ação

Lucro líquido atribuível aos 
acionistas (R$/mil)
Quantidade de ações (em unidades)
Lucro por ação (R$)
JCP por ação (R$)

31.12.2017 
64.507

29.645.967
2,17593
0,62832

31.12.2018 
109.078

29.645.957
3,67935
1,40906

f) Ajuste de avaliação patrimonial
São registrados os ganhos ou perdas decorrentes de reavaliação de 
ativos e passivos, líquidos de efeitos tributários, conforme legislação 
vigente.

Os saldos estão abaixo apresentados:

Ajustes de avaliação patrimonial
Títulos Disponíveis para Venda
Ajustes de Avaliação Atuarial

31.12.2017 
(666.613)

13.520
(680.133)

31.12.2018 
(680.619)

4.773
(685.392)

g) Destinação do lucro líquido

(*) Em 31.12.2018, o JCP corresponde a 40% da base de cálculo e 
em 31.12.2017, correspondeu a 30%.

Lucro Líquido
Reserva Legal (5% s/lucro líquido)
Saldo após a Reserva Legal
Realização da Reserva de Reavaliação
Base de cálculo para distribuição
Juros s/ capital próprio - JCP (*)

Reserva Estatutária 

31.12.2017 
64.507
(3.225)
61.282

809
62.091

(18.627)
(43.464)

31.12.2018 
109.078
(5.454)

103.624
809

104.433
(41.773)
(62.660)

16. Imposto de renda e contribuição social

a) Provisões constituídas
Neste período, o Banco apurou lucro tributável e base positiva de con-
tribuição social, tendo sido efetuada a correspondente provisão. 
A conciliação dos encargos para o cálculo do Imposto de Renda e Con-
tribuição Social, no período, está assim resumida:

Lucro antes da distribuição e participações
Participações Estatuárias
Juros sobre capital Próprio
Lucro antes do IRPJ e CSLL
Adições líquidas caráter permanente
Adições líquidas caráter temporário
Lucro tributável antes da compensações
Alíquotas
Valores devidos pela alíquota normal
Adicional de imposto de Renda (10%)
Incentivos
Valores devidos
Realiz. Res. Reav e Diferido s/MTM
Valores registrados em resultados antes da ativação
Crédito tributário s/ diferenças temporárias
Valores efetivamente registrados no resultado
% despesa efetiva em relação ao Lucro antes  IRPJ/CSLL

IR
273.959
(9.232)

(41.773)
222.954

64.952
44.494

332.400
15%

49.860
33.216
(3.807)
79.269

(405)
78.864
29.573

108.437
48,6

IR
398.961
(2.365)

(18.627)
377.969

96.584
279.113

753.666
15%

113.050
75.342
(7.476)

180.916
(172)

180.744
(20.651)
160.093

42,4

CSLL
273.959
(9.232)

(41.773)
222.954

64.952
44.494

332.400
20%

66.480
-
-

66.480
(324)

66.156
(18.944)
47.212

21,2

CSLL
398.961
(2.365)

(18.627)
377.969

96.597
279.113

753.679
20%

150.736
-
-

150.736
(79)

150.657
21.339

171.996
45,5

31.12.2018 31.12.2017

b) Origem dos créditos tributários de imposto de renda e contribuição social diferidos 
O Banco registra como Ativo Fiscal Diferido Imposto de Renda e Contribuição Social, exclusivamente sobre diferenças temporárias, principal-
mente, provenientes das despesas de provisões não dedutíveis, conforme art. 13, inciso I, da Lei n° 9.249/1995. Esses créditos serão realiza-
dos quando da utilização e/ou reversão das respectivas provisões sobre as quais foram constituídos.
No período, houve ativação do crédito tributário sobre as atualizações da obrigação do Banco relativamente aos planos de benefícios saldados, 
de forma proporcional ao valor ativado por ocasião da implantação dos contratos irmados entre o Banco e a Capaf.
Foram consideradas como baixas/realização todos os pagamentos efetuados para os referidos planos.
Houve ainda ativação e baixa de crédito tributário sobre os resultados abrangentes, conforme determinado pela Deliberação CVM nº 695/2012, 
de acordo com a movimentação ocorrida nos ajustes da obrigação do Banco junto aos Planos de Benefício pós-emprego.
Para avaliação e utilização dos referidos créditos, são adotados os critérios estabelecidos pelas Resoluções CMN nºs 3.059/2002 e 3.355/2006, 
pela Circular Bacen nº 3.171/2002 e Instrução CVM nº 371/2002.
Na forma deinida no Estudo Técnico, o Banco mantém a ativação de seus créditos tributários com probabilidade de realização no prazo máximo 
de 10 (dez) anos.

c) Movimentação dos créditos tributários de imposto de renda e contribuição social diferidos
As provisões que serviram de base e os respectivos créditos tributários, com relexo no resultado e no Patrimônio Líquido, apresentaram a seguinte 
movimentação durante o período indo em 31 de dezembro de 2018: 

Imposto de Renda
Provisão Trabalhista
Provisão para Risco de Crédito-Banco
Provisão para Risco de Crédito-FNO
Auxílio pós-emprego
Auxílio pós-emprego - Del. CVM nº 695/2012
Planos Saldados
Provisões Caixa de Previdência
Provisão para Operações SEC I
Outras Provisões

Base de Cálculo
Imposto de Renda Diferido (25%)
Contribuição Social
Provisão Trabalhista
Provisão para Risco de Crédito-Banco
Provisão para Risco de Crédito-FNO
Auxílio pós-emprego
Auxílio pós-emprego - Del 695
Planos Saldados
Provisão Caixa de Previdência
Provisão para Operações SEC I

31.12.2018

159.312
417.563

1.159.225
377.016
389.841
322.903
107.769

706
117.951

3.052.286
763.072

159.312
417.563

1.159.225
377.016
389.841
322.903
107.769

706

Realização

56.289
114.519
238.602
70.745

112.272
85.474
67.971

206.158
61.466

1.013.496
253.374

56.289
114.519
238.602
70.745

112.272
85.474
67.971

206.158

31.12.2017

117.780
393.698

1.054.973
371.186
391.190
372.389
175.740
177.421
117.459

3.171.836
792.959

117.780
393.698

1.054.973
371.186
391.190
372.389
175.740
177.421

Constituição

97.821
138.384
342.854
76.575

110.923
35.988

-
29.433
61.958

893.946
223.487

97.821
138.384
342.854
76.575

110.923
35.988

-
29.443
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Esses créditos não foram ativados em razão da expectativa de realiza-
ção ultrapassar os 10 (dez) anos conforme deinido no Estudo Técnico 
como critério para ativação.

b) Despesas de pessoal
Honorários
Benefícios
Encargos sociais
Proventos
Treinamento
Remuneração de estagiários
Total

2º Semestre 2018
(1.680)

(36.546)
(65.959)

(162.159)
(2.320)
(2.796)

(271.460)

Exercício 2018
(3.841)

(69.954)
(127.365)
(311.320)

(4.034)
(5.604)

(522.118)

Exercício 2017
(3.979)

(68.238)
(135.377)
(326.211)

(3.658)
(5.559)

(543.002)

c) Outras despesas administrativas
Águas, energia e gás
Aluguéis
Processamento de dados
Comunicação
Manutenção e conservação de bens
Material
Serviços de terceiros
Vigilância e segurança
Serviços do sistema inanceiro
Promoções e relações públicas
Propaganda e publicidade
Publicações oiciais
Serviçoes técnicos especializados
Transporte
Viagens
Depreciação
Amortização
Demais despesas administrativas
Total

2º Semestre 2018
(7.181)
(7.351)

(19.040)
(14.374)
(6.415)

(381)
(12.708)
(14.981)
(9.882)
(5.058)
(1.566)

(952)
(7.990)
(8.088)
(2.190)

(12.442)
(14.206)
(1.932)

(146.737)

Exercício 2018
(12.827)
(14.427)
(41.768)
(30.834)
(12.596)

(871)
(24.960)
(28.946)
(18.603)
(7.156)
(4.670)
(1.185)

(14.541)
(17.219)
(4.817)

(23.311)
(26.995)
(4.648)

(290.374)

Exercício 2017
(12.131)
(14.496)
(34.554)
(26.638)
(11.358)
(1.154)

(25.427)
(27.069)
(18.160)
(8.113)
(5.898)
(2.229)

(18.315)
(19.907)
(5.537)

(21.237)
(16.864)
(4.716)

(273.803)

Para determinação do valor presente da expectativa de realização fu-
tura dos créditos tributários, foi adotada a taxa média de captação ao 
ano, prevista pelo Banco, para os próximos 5 anos.

e) Créditos tributários não ativados 
No inal do período, o Banco apresenta créditos tributários não ati-
vados de Imposto de Renda e Contribuição Social sobre diferenças 
temporárias no total de R$433.894 (R$368.840 em 31.12.2017). O 
montante de R$147.714 (R$139.877 em 31.12.2017) corresponde ao 
crédito tributário não ativado sobre o registro de saldamento dos Pla-
nos BD e Misto. 

Origem dos créditos tributários não ativados:

Provisão FNO
Provisão Auxílio pós-emprego
Provisão Planos Saldados
Outras Provisões
Total das Provisões
Créditos Tributários (IRPJ e CSLL)

31.12.2017 
297.400
253.033
349.692
21.976

922.101
368.840

31.12.2018 
369.305
323.225
369.284
22.921

1.084.735
433.894

Em 31 de dezembro de 2018 e 31 de dezembro de 2017, o Banco não 
apresentava estoque de prejuízo iscal e base negativa de contribuição 
social.

17. Desdobramento das contas de resultado

a) Receitas de prestação de serviços

Administração de 
fundos e programas
FNO (nota nº 20)
Art. 19 da lei nº 8.167/91
Finam (nota nº 18)
Outras - FDA
Demais rendas
Outros serviços
Demais rendas
Sub-total
Rendas de tarifas 
bancárias
Pessoa física
Pessoas jurídicas
Total

2º Semestre
2018

283.046
275.807

982
4.821

886
551

15.844
15.844

298.890
60.255

30.460
29.795

359.145

Exercício
2018

608.687
594.783

1.478
9.362
1.824
1.241

30.068
30.068

638.755
113.330

57.765
55.565

752.085

Exercício
2017

568.953
560.492

419
4.804
1.533
1.705

26.774
26.774

595.727
105.587

58.542
47.045

701.314

Provisão Trabalhista

Auxílio pós-emprego - Del. CVM nº 695/2012

Provisões Caixa de Previdência

Provisão Trabalhista

Provisão Caixa de Previdência
Provisão para Operações SEC I
Outras Provisões

Base de Cálculo
Contribuição Social Diferida
TOTAL DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO

107.769
706

110.918
3.045.253

456.788
1.219.860

67.971
206.158
61.466

1.013.496
204.850
458.224

175.740
177.421
110.426

3.164.803
444.102

1.237.061

-
29.443
61.958

893.946
217.536
441.023

Os ativos iscais diferidos são analisados periodicamente, quanto ao incremento, à reversão ou manutenção, tendo como parâmetro a apuração 
de lucro tributável para ins de imposto de renda e contribuição social, em montante que comporte os valores registrados, conforme demons-
trado no Estudo Técnico, na forma que estabelecem a CVM e o CMN.

d) Expectativa de realização dos créditos tributários de imposto de renda e contribuição social sobre o lucro
A perspectiva de realização do imposto de renda e da contribuição social diferidos, em 31 de dezembro de 2018, apresenta-se da seguinte forma:

TOTAL
456.788
763.072

1.219.860
-
-

2019
71.914

119.857
191.771

1,069
179.393

2020
66.096

110.159
176.255

1,150
153.265

2021
59.875
99.792

159.667
1,243

128.453

2022
45.743
76.239

121.982
1,341

90.963

2023
28.759
47.931

76.690
1,436

53.405

De 2024 a 2028
178.401
309.094

493.495
-
-

Créditos Tributários
Crédito Tributário de I.R.
Crédito Tributário de C. Social
Total - Valores Nominais
Taxa média de captação a. a. (%)
Vlr Presente Destes Ativos



132  diário oficial Nº 33825 Sexta-feira, 15 de MARÇO de 2019

ISS
Coins
PIS/Pasep
Demais tributos
Total

2º Semestre 2018
(3.301)

(38.308)
(6.225)

(849)
(48.683)

Exercício 2018
(6.262)

(76.183)
(12.380)
(5.128)

(99.953)

Exercício 2017
(6.204)

(82.991)
(13.486)
(6.266)

(108.947)

d) Despesas tributárias

e) Outras receitas e despesas operacionais 

Outras  receitas operacionais
Del credere - FNO (nota nº 20)
Demais rendas operacionais
Recup. op. FNO (nota nº 20)
Renda de Del credere - FDA
Receita variação taxa - FMM
Receita variação taxa câmbio
Recuperação encargos e despesas
Reversão outras prov. Operac. (nota nº 8) (*)
Multas - Operações crédito geral
Rendas s/ depósito compulsório
Demais receitas operacionais

Exercício 2018
603.215
365.511
147.775

5.749
15.486
9.363

16.171
163.656

2.377
4.793

141
968.726

Exercício 2017
587.061
334.495
269.910

5.574
21.625
5.889
6.714

20.967
2.931

-
885

921.556

2º semestre 2018
306.037
262.121
101.131

2.674
7.469
4.493

13.770
128.673

1.141
2.749

22
568.158

 (*) Montante composto substancialmente por valores referentes à reversão do excedente da provisão constituída de operações SEC I liquida-
das (R$110.984) e pela reclassiicação das rubricas Provisão ativos atuariais - Contrato TI (R$21.699) e Provisão para apuração de responsabi-
lidades (R$13.608), conforme detalhado na nota nº 8.

Outras despesas operacionais

Desp. de provisão-FNO (nota nº 20)
Atualiz. Ben. pós-emprego (nota nº 25)
Outras despesas - PET (nota nº 8)
Atualização Planos Saldados (nota nº 25 b)
Passivos trabalhistas
Desp. pós-emp-assist/à saúde (nota nº 25 a.2)
Cessão de crédito - lei nº 9.138/1995
Despesas de variação de taxa FMM
Passivos Cíveis/sucumbências
Passivos Cíveis - Fundos de Investimento
FDA - Provisão
Atualiz. operac. SEC I - Lei 9.183/1995
Despesas de variação de taxa câmbio
Outras contingências - Fiscais
Grade de eventos perdas operacionais (nota nº 8)
Despesas s/ saldo credores do INSS
Variação negativa de índices
Dividendos a pagar juros s/ capital
Provisão ativos autorais - Capaf
Outras despesas operacionais - CFT
Despesas desconto concedido renegociado
Demais despesas operacionais
Despesas com TVM
Capaf Atualização  PMB
Desp. deiciência aplicação exigibilidade
Total

2º Semestre 2018
(192.308)
(52.737)

-
(28.636)
(67.488)
(19.978)
(14.494)
(7.167)

(11.816)
(395)
(491)

-
(11)

(122)
(3.364)

(261)
-
-

(4.304)
-

(31)
(40.824)

(128)
(816)
(965)

(446.336)

Exercício 2018
(414.760)
(105.199)
(21.699)
(55.581)
(92.941)
(39.935)
(29.443)
(14.812)
(35.801)
(9.151)

(960)
-

(59)
(10.438)
(17.880)

(600)
-

(409)
(4.880)

-
(608)

(42.142)*
(159)

(1.632)
(965)

(900.054)

Exercício 2017
(401.126)
(98.554)

-
(53.132)
(66.517)
(44.576)
(30.628)
(17.445)
(23.239)
(11.379)
(6.750)
(6.379)
(4.781)

(963)
(3.002)
(1.126)

(876)
(659)
(632)
(557)
(367)

(1.320)
(605)
(946)

-
(775.559)

(*) Deste montante, o valor de R$40.218 corresponde à atualização monetária de valores repassados ao Tesouro, referentes a operações secu-
ritizadas.

Os ativos iscais diferidos são analisados periodicamente, quanto ao incremento, à reversão ou manutenção, tendo como parâmetro a apuração 
de lucro tributável para ins de imposto de renda e contribuição social, em montante que comporte os valores registrados, conforme demons-
trado no Estudo Técnico, na forma que estabelecem a CVM e o CMN.

d) Expectativa de realização dos créditos tributários de imposto de renda e contribuição social sobre o lucro
A perspectiva de realização do imposto de renda e da contribuição social diferidos, em 31 de dezembro de 2018, apresenta-se da seguinte forma:
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18. Fundo de Investimentos da Amazônia (Finam) 
O Finam, criado pelo Decreto-lei nº 1.376/1974, é um benefício iscal 
concedido pelo Governo Federal, encontrando-se atualmente na área 
de atuação do Ministério da Integração Nacional, através do Depar-
tamento Financeiro e de Recuperação de Projetos (DFRP). Tem por 
objetivo contribuir para o desenvolvimento econômico da região Ama-
zônica.
O Banco da Amazônia S/A, como instituição inanceira regional, é res-
ponsável pela operacionalização do Finam, recebendo a título de re-
muneração 3% a.a., incidente sobre 70% do Patrimônio Líquido do 
respectivo Fundo, conforme legislação vigente. 
Neste exercício, houve a entrada de recursos enviados pelo Ministério 
da Integração Nacional, decorrente do encontro de contas trimestrais 
de valores das opções acatadas pela Receita Federal do Brasil - RFB, 
em atendimento à Portaria Interministerial nº 93/2018, no valor de 
R$3.237 (R$252.278 em 2017).
No período, foi apropriado e recebido, como receita de prestação de 
serviço, o valor de R$9.362 (R$4.804 em 2017). 
O Banco da Amazônia S.A. vem sendo questionado administrativamen-
te e judicialmente por alguns cotistas do Fundo, em relação a possí-
veis irregularidades no processo de transferência de titularidade de 
cotas. Investigações e levantamentos indicam que os questionamentos 
abrangem 81.537.574.331 cotas, totalizando R$15.802 (R$12.508 em 
31.12.2017), com base no valor patrimonial da cota em 31 de dezem-
bro de 2018. No atual estágio dos processos, os assessores jurídicos do 
Banco classiicaram a perda como possível, não ensejando, portanto, 
provisionamento dos valores envolvidos.

19. Fundo de Desenvolvimento da Amazônia (FDA)
Criado pela Medida Provisória n° 2.157-5/2001, o FDA, alterado pela 

Lei Complementar n° 124/2007, tem por inalidade assegurar recursos 
para a realização, na área de atuação da Superintendência de Desen-
volvimento da Amazônia (Sudam), de investimentos em infraestrutura 
e serviços públicos e em empreendimentos produtivos com grande ca-
pacidade germinativa de negócios. São dois Decretos que regulamen-
tam o Fundo (Decreto nº 4.254/2002 e 7.839/2012). 
Sobre as operações realizadas ao amparo do Decreto nº 4.254/2002, 
o Banco possui 2,5% de risco, 0,15% a.a de del credere e taxa de ad-
ministração de 2,0% sobre cada valor de liberação.
No exercício, está registrado, a título de del credere, o valor de 
R$23.198 (R$20.908 em 31.12.2017) em Rendas a Receber. A baixa 
ocorre pelo pagamento por parte do tomador do crédito.
Quanto ao risco, a provisão é calculada de acordo com as regras da 
Res. CMN nº 2.682/1999 e registrada em Provisão para garantias i-
nanceiras prestadas. No inal deste período, o saldo totalizou R$9.758 
(R$9.477 em 31.12.2017).
Em 31 de dezembro de 2018 e em 31 de dezembro 2017, não ocorre-
ram liberações, não gerando taxa de administração.
As operações liberadas ao amparo do Decreto nº 7.839/2012 são de 
risco integral do Banco e os repasses do Tesouro estão registrados em 
Obrigações por Fundos Financeiros e de Desenvolvimento, cujo saldo 
no inal do período é de R$105.252 (R$125.462 em 31.12.2017). A 
Res. CMN nº 4.171/2012 regulamenta os encargos a serem cobrados e 
não recebimento de  taxa de administração.

20. Fundo Constitucional de Financiamento do Norte (FNO) 
Como administrador e operador do FNO, o Banco registra as seguintes 
receitas e despesas:

Taxa de administração (nota n° 17.a) 
Del credere (nota 17.e) 
Recuperação de operações (nota 17.e) 
Remuneração do disponível (nota 24) 
Provisão (risco compartilhado) (nota n° 17.e) 

2º Semestre/2018
275.807
306.037
101.131

(193.764)
(192.308)

Exercício/2018
594.783
603.215
147.775

(364.492)
(414.760)

Exercício/2017
560.492
587.061
269.910

(362.905)
(401.126)

f) Resultado não operacional 

(*) Corresponde ao pagamento de proventos sobre ativos escriturais recebido da Companhia São José Holding, em decorrência da incorporação 
das ações de emissão da CETIP pela B³ - Brasil Bolsa Balcão.

Receita não operacionais 
Lucros em transações c/ valores e bens
Outras receitas não operacionais 
Reversão outras prev. não operacionais 
Ganhos de capital 
Rendas de aluguel 
JCP / Dividendos recebidos 

Outras rendas não operacionais 
Proventos sobre ativos escriturais (*) 
Demais 

Despesas não operacionais 
Perdas de capital 
Outras Despesas não operacionais 
Imobilizações
Diversas 

Total

2º Semestre/2018
887

29
858
382
75
8

159
234

-
234

(324)
(44)

(280)
(264)
(16)
563

Exercício/2018
1.516

35
1.481

463
357
15

198
448

-
448

(568)
(73)

(495)
(415)
(80)
948

Exercício/2017
19.128

126
19.002

313
371
18

663
18.300
15.989
1.648
(737)

(12)
(725)
(650)
(75)

18.391
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A Taxa de Administração de 0,25% a.m. é incidente sobre o Patrimônio 
Líquido do Fundo, apurado para cada mês de referência e remuneração 
do agente inanceiro das operações contratadas com beneiciários do 
Pronaf, calculados na forma da legislação vigente, limitada a 20% dos 
repasses do Tesouro Nacional.
O patrimônio do FNO, no montante de R$28.351.372 (R$ 25.770.909 
em 31.12.2017), está registrado em contas de compensação do Banco 
“Patrimônio de fundos Públicos Administrados”.
O del credere corresponde a 3% a.a. sobre as operações contratadas 
após 30 de novembro de 1998 (Lei n° 10.177/2001). Sobre operações 
contratadas até 30 de novembro de 1998, o Banco não aufere del cre-
dere, por estar isento de risco.
Do montante de receitas de operações de crédito já honradas pelo Banco 
ao FNO, R$110.483 (R$216.284 em 2017) referem-se às operações bai-
xadas com base na Portaria Interministerial MF/MI n° 11/2005.
O valor registrado no Disponível do FNO no montante de R$6.584.761 
(R$4.937.995 em 31.12.2017) é remunerado à taxa extramercado e 
esse encargo é registrado na rubrica “Despesas de Obrigações por Fun-
dos Financeiros e de Desenvolvimento”. No exercício, a despesa com 
remuneração dessa disponibilidade foi de R$364.492 (R$362.905 em 
2017).
A despesa de provisão (risco compartilhado) é calculada de acordo 
com os critérios da Resolução n° 2.682/1999 e registrada na conta 
“Provisão para Garantias Financeiras Prestadas”, cujo saldo acumulado 
é R$1.362.520 (R$1.217.927 em 31.12.2017) (nota n° 13.c).
No exercício, o Banco procedeu à baixa de R$270.167 (R$229.911 em 

2017) de operações de crédito do FNO com risco compartilhado, cujas 
parcelas estavam vencidas há mais de 360 dias, conforme estabelece 
a Portaria Interministerial n° 11/2005. 
A forma de devolução das parcelas vencidas e a responsabilidade desta 
instituição (risco compartilhado) consistem no ressarcimento, ao dis-
ponível do Fundo, 48 (quarenta e oito) horas úteis após o registro da 
baixa como prejuízo. 
Neste exercício, foi devolvido ao Fundo o montante de R$270.111 
(R$232.916 em 2017).
Apresentamos abaixo quadro da composição dos recursos do FNO:

Composição dos recursos do FNO

Saldo no início do período 
Repasses do Tesouro Nacional 
Reembolso  
Valores indenizados pelo Banco 
Remuneração das disponibilidades  
Desembolso  
Indenizada
Despesas com taxa de administração 
Despesas com del credere 
Outras despesas 
Saldo no inal do período 
(nota nº 13.b) 

31.12.2018
4.971.889
2.493.516
3.672.494

270.111
364.492

(3.823.834)
(136.264)
(590.317)
(603.215)

(679)
6.618.193

31.12.2017 
3.123.586
2.319.773
3.313.835

232.916
362.905

(2.929.454)
(239.582)
(624.667)
(587.061)

(362)
4.971.889

A composição dos saldos das operações de crédito com recursos do FNO - Risco Compartilhado e das Provisões está apresentada a seguir:

Nível de Risco 
AA
A
B
C
D
E
F
G
H
Total

Saldos
1.573.663
8.023.459
5.287.493
2.702.270

550.161
517.208
270.172
152.014

2.099.548
21.175.988

Saldos
2.681.014
7.672.830
4.771.930
1.690.861

742.749
349.165
221.563
255.098

1.830.988
20.216.198

Provisão
-

(20.059)
(26.437)
(40.532)
(27.508)
(77.581)
(67.543)
(53.205)

(1.049.655)
(1.362.520)

Provisão
-

(19.182)
(23.859)
(25.363)
(37.131)
(52.375)
(55.391)
(89.274)

(915.352)
(1.217.927)

31.12.2018 31.12.2017

21. Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT) 
Instituído pela Lei nº 7.998/1990, o FAT é um fundo gerido pelo Con-
selho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador (Codefat) vin-
culado ao Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) e tem como foco o 
Programa de Geração de Emprego e Renda (Proger). O Banco atua na 
modalidade Proger-Urbano que se destina ao atendimento da demanda 
de crédito das pequenas e microempresas, dos empreendedores do se-
tor informal da economia, das cooperativas, associações de produção 
e dos recém-formados.
Os recursos do FAT são alocados por meio dos depósitos especiais con-

forme dispõe a Lei nº 8.352/1991, e no Banco esses recursos estão re-
gistrados em “Depósitos Especiais com Remuneração”, do grupamento 
de “Depósitos a Prazo”, remunerados, enquanto disponíveis, pela taxa 
média Selic (TMS) e, quando aplicados, pela TJLP, durante o período de 
vigência dos inanciamentos. A remuneração dos recursos disponíveis 
é exigida mensalmente.
Em atendimento às Resoluções do Codefat, nº 439/2005 e nº  
489/2006, foram efetuados reembolsos, no exercício, no montante de 
R$5.473 (R$6.752 em 2017), conforme demonstrado a seguir:

Aplicado 
Proger urbano
Disponível
Proger urbano
Principal
Proger urbano
Total

Reembolsos
459
459
101
101

4.913
4.913
5.473

Reembolso
818
818
208
208

5.726
5.726
6.752

Saldos
4.199
4.199
1.531
1.531

-
-

5.730

Saldos
8.972
8.972
1.700
1.700

-
-

10.672

31.12.2018 31.12.2017
Taxa
TJLP

TMS

A vencer 
Ate 30 dias 
De 31 a 90 dias 
De 91 a 180 dias
De 181 a 360 dias
Mais de 1 ano 
Total 

Valores
607
495
685

1.248
2.695
5.730

Valores
1.121

678
1.004
1.915
5.954

10.672

%
10,6
8,6
12

21,8
47

100,0

%
10,6
6,3
9,4

17,9
55,8

100,0

31.12.2018 31.12.2017

As obrigações com o FAT apresentam a seguinte classiicação por prazo de vencimento:
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No ativo do Banco, o montante das operações de crédito realizadas 
com recursos do FAT destina-se ao Programa Proger Urbano, impor-
tando em R$4.753 (R$10.054 em 31.12.2017).

22. Fundo da Marinha Mercante (FMM) 
O Banco, em parceira com o Banco do Brasil, opera os recursos do 
FMM, pertencente à área de atuação do Ministério dos Transportes, 
sendo destinados a inanciamentos de instalações físicas de estaleiros 
brasileiros e embarcações não voltadas para pesca.
O recurso é atualizado monetariamente com base na variação do dólar 
(PTAX) e pela TJLP, mais juros simples de 0,1% a 0,5% a.a.
Os recursos repassados estão registrados na rubrica “Obrigações por 
Fundos Financeiros e de Desenvolvimento”. No inal deste período, o 
saldo totalizou R$203.232 (R$186.640 em 31.12.2017) (nota n° 13.b).

23. Fundos de Investimentos Financeiros 
O Banco é distribuidor do Fundo de Investimento Amazônia Persona-
lizado Renda Fixa Longo Prazo que é administrado e gerido pela Caixa 
Econômica Federal, tendo como custodiante o Bradesco.
Além desse Fundo, o Banco ainda administra os fundos de investimen-
tos inanceiros (FIF’s), antes geridos e custodiados pelo extinto Banco 
Santos. Os Fundos de Cotas que compõem a carteira desses Fundos 
(FAC’s), são administrados pela BNY Mellon Serviços Financeiros, geri-
dos pela Macroinvest Gestão de Recursos Ltda e custodiados pelo BNY 
Mellon Banco S.A.
Considerando a liquidação e posterior decretação de falência do Ban-
co Santos, o patrimônio líquido desses Fundos foi impactado pela ne-
cessidade de constituição de provisão, dada a indisponibilidade dos 
recursos.
Os saldos dos Patrimônios Líquidos desses Fundos estão assim repre-
sentados: 

FIC Amazônia Personalizado Renda Fixa Longo Prazo
Fundo BASA de Investimento Financeiro Curto Prazo “2”
Fundo BASA de Investimento Financeiro Seleto “2”
Fundo Amazônia Mix “2”
Total

85.910
321
655
33

86.919

87.393
88
39
37

87.557

31.12.2018 31.12.2017

Neste período, não ocorreu transferência para o Banco relacionada à 
recuperação de ativos referente à massa falida do Banco Santos, cor-
respondente aos fundos FIF’s e FAC’s cindidos (R$613 em 2017). Estes 
valores recuperados em 2017 foram transferidos aos cotistas que re-
ceberam por via judicial.

24. Partes relacionadas 

a) Remuneração da Administração
A remuneração e outros benefícios atribuídos ao pessoal-chave da Ad-
ministração do Banco, formado pela Diretoria Executiva, Conselho de 
Administração, Conselho Fiscal e Comitê de Auditoria, são compostos 
conforme segue:

 (1) Ticket, Cesta Alimentação e Auxílio Moradia.

Honorários (nota n° 17.b) 
Diretoria Executiva
Conselho de Administração 
Conselho Fiscal 
Comitê de Auditoria
Outros - Ajuda de Custo 

Remuneração variável Anual 
Outros benefícios (1) 

Total

2º Semestre/2018
1.680
1.165

152
103
260

-
-

33
1.713

Exercício/2018
3.841
2.726

306
218
517
74

415
87

4.343

Exercício/2017
3.979
3.182

227
169
401

-
694
119

4.792

Receitas taxa administração (nota n° 17.a) 
Receita Del credere do FNO (nota n° 17.e) 
Desp. c/ remuneração disp. FNO (nota n° 20) 
Prov. FNO (risco compartilhado) (nota n° 20) 
Desp. contrib. patronal - Capaf (nota n° 25) 
Atualiz. ajuste pós-emp-Capaf (nota n° 17.e) 

2º Semestre/2018
283.046
306.037

(193.764)
(192.308)

(6.847)
(101.350)

Exercício/2018
608.687
603.215

(364.492)
(414.760)
(13.069)

(200.715)

Exercício/2017
568.953
587.061

(362.905)
(401.126)
(13.449)

(196.262)

A remuneração média do período paga pelo Banco aos seus adminis-
tradores está abaixo demonstrada (em R$ unitários):

Diretoria - Honorários 
Conselho de Administração
Conselho Fiscal

31.12.2018
37.738,80
3.857,39
3.650,84

31.12.2017 
34.311,40
3.426,14
3.690,82

O Banco não oferece benefícios pós-emprego ao pessoal-chave da ad-
ministração, com exceção daqueles que fazem parte do quadro funcio-
nal do Banco, participantes do Plano de Previdência dos Funcionários 
(Capaf).

O Banco não concede empréstimos ao pessoal-chave da administração, 
em conformidade com a proibição a toda instituição inanceira estabele-
cida pelo Banco Central do Brasil.

b) Principais entidades como partes relacionadas
Os recursos aplicados em títulos públicos federais estão relacionados na 
nota n° 6 (Títulos e Valores Mobiliários – TVM).
As operações com entidades sob o controle do Governo Federal, acionis-
ta majoritário do Banco, estão descritas nas notas nºs: 12 (Obrigações 
por Repasses), 13 (Outras Obrigações), 18 (Fundo de Investimentos 
da Amazônia – Finam), 19 (Fundo de Desenvolvimento da Amazônia – 
FDA), 20 (Fundo Constitucional de Financiamento do Norte – FNO), 21 
(Fundo de Amparo ao Trabalhador – FAT) e 22 (Fundo da Marinha Mer-
cante – FMM). As operações com a entidade que o Banco tem inluência 
signiicativa na administração estão descritas na nota n° 25 (Benefícios 
a Empregados). 
As condições e taxas contratadas com as entidades sob o controle do 
Governo Federal estão divulgadas nas notas nºs 12, 13, 18, 19, 20, 21 
e 22.

O valor das principais receitas e despesas com partes relacionadas no 
período está demonstrado a seguir:
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Um sumário dos principais saldos na data do balanço é apresentado a seguir:

Passivos 
Depósito a Prazo — FAT (nota nº 21) 
Obrigações por Repasse do País (nota nº 12) 
Tesouro Nacional 
BNDES 
Finame
Finep 

Outras Obrigações 
FNO (notas n° 13 e 20) 
FM (notas nº 13 e 22) 
FDA-aplicado (notas nº 13 e 19) 

Total

5.730
778.328

26.999
613.809
136.931

589
6.926.677
6.618.193

203.232
105.252

7.710.735

10.672
767.526

28.400
566.947
171.181

998
5.283.991
4.971.889

186.640
125.462

6.062.189

31.12.2018 31.12.2017

25. Benefícios a empregados 
Os benefícios pós-emprego ofertados pelo Banco aos seus emprega-
dos correspondem à complementação de aposentadoria, por meio de 
Planos de Previdência Complementar (Benefício Deinido-BD, Misto, 
Assistidos de Responsabilidade do Banco, Saldados e PrevAmazônia) 
e auxílio-saúde.

Os Planos de Benefício de Previdência Complementar são administra-
dos pela Caixa de Previdência Complementar do Banco da Amazônia 
S.A (Capaf), que se encontra sob intervenção da Previc desde 2011. 
A Portaria nº 976 de 16 de outubro de 2018, da Superintendência Na-
cional de Previdência Complementar (Previc), concedeu a prorrogação 
por mais de 180 (cento e oitenta) dias, a contar de 27 de outubro de 
2018, do prazo de intervenção que trata a Portaria nº 358, de 25 de 
abril de 2018.

Os planos BD e Misto, que abrigam 48% do público-alvo, apresentam 
déicit atuarial constante, em desacordo com a legislação, o que levou 

a PREVIC a decretar a liquidação destes, a qual foi suspensa por de-
cisão judicial.
Os planos saldados abrigam os participantes que aderiram, em 2013, a 
esses novos planos e que corresponde a 52% do público-alvo. 

a)  Planos BD, Misto, Assistidos de Responsabilidade do Banco 
e Auxílio-Saúde 
Os planos acima especiicados são avaliados atuarialmente em cada 
trimestre de acordo com as regras deinidas pela Deliberação CVM nº 
695/2012, ocasião em que são ajustadas as respectivas provisões. O 
Banco registra como de sua responsabilidade, 50% do déicit dos pla-
nos BD e Misto, em atendimento ao que determina as Leis Comple-
mentares nºs 108/2001 e 109/2001.

a.1)  Premissas atuariais adotadas
As premissas foram deinidas de forma imparcial e mutuamente com-
patíveis, com base em expectativas de mercado durante o período de 
desenvolvimento de cada avaliação atuarial e das respectivas projeções.

I – Financeiras (a.a)

9,6
5,5
4,0

-
-

4,0
N/A
2,2

Taxa de juros desconto atuarial-nominal
Taxa de juros desconto atuarial-real
Projeção de aumentos salariais 
Projeção de aumentos dos benefícios 
Proj. aumentos limite e ben. do RGPS 
Taxa de inlação 
Expectativa de retorno ativos do plano
Projeção de aumento real custos saúde

8,8
4,6
4,0
4,0
4,0
4,0
8,8

-

9,2
5,1
4,0
4,0
4,0
4,0
9,2

-

8,8
4,7
N/A
4,0

-
4,0
N/A

-

8,4
4,2
N/A
4,0

-
4,0
N/A

-

9,2
5,0
4,0

-
-

4,0
N/A
2,2

31.12.2017 31.12.2018 31.12.2017 31.12.2018 31.12.201731.12.2018
Planos BD e Misto (%) Assistidos (%) Auxílio-saúde (%)

II - Demográicas

Taxa de rotatividade
Tábua mortalidade/sobrevivência-ativos
Tábua mortalidade/sobrevivência-aposentados
Tábua mortalidade/sobrev.-inválidos
Tábua de entrada em invalidez
Tábua de morbidez

31.12.2017 31.12.2018 31.12.2017 31.12.2018 31.12.201731.12.2018
Planos BD e Misto Assistidos Auxílio-saúde

0,7%      0,9%
AT-2000M&F * 
AT-2000M&F * 

Winklevoss
A. Vindas **

N/A

0,7%      0,9%
AT-2000M&F * 
AT-2000M&F * 

Winklevoss
A. Vindas **

N/A

0,7%      0,9%
AT-2000M&F * 
AT-2000M&F * 

Winklevoss
A. Vindas **

N/A

* suavizada em 20%.
** suavizada em 30% em 2018 e em 20% em 2017.

a.2)  Valores reconhecidos no resultado e em outros resultados 
abrangentes

 Exercício/2018 Exercício/2017
 
 
 - (394)
 (46.960) (54.150)
 (46.960) (54.544)
 
 - 1.735
 43.779 33.791
 (31.559) (21.220)
 12.220 14.306
 (34.740) (40.238)

Plano BD

Custo do serviço
Custo do serviço
Custo de juros líquidos 
Provisão para planos de benefícios e outros benefícios pós-emprego
Remensurações do Plano de Benefício deinido 
Ganhos e Perdas sobre as contribuições dos participantes
Ganhos e Perdas sobre o ativo
Ganhos e Perdas sobre o passivo
Total dos componentes registrados em outros resultados abrangentes
Total dos componentes de benefício deinido
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 Exercício/2018 Exercício/2017
 
 (4) (4)
 (1.662) (1.925)
 (1.666) (1.929)
 
 (5) -
 (1.454) 1.548
 (3.227) (3.786)
 (4.686) (2.238)
 (6.352) (4.167)

Plano Misto

Custo do serviço
Custo do serviço
Custo de juros líquidos 
Provisão para planos de benefícios e outros benefícios pós-emprego
Remensurações do Plano de Benefício deinido 
Ganhos e Perdas sobre as contribuições dos participantes
Ganhos e Perdas sobre o ativo
Ganhos e Perdas sobre o passivo
Total dos componentes registrados em outros resultados abrangentes
Total dos componentes de benefício deinido

 Exercício/2018 Exercício/2017
 (18.010) (13.880)
 33 37
 (1.666) (1.929)
 (4.686) (2.238)
 (24.329) (18.010)

Plano Misto

(Passivo)/ativo  reconhecido no início do período
Contribuições do patrocinador, líquido de carregamento administrativo 
Provisão para planos de benefício deinido
Valor reconhecido em outros resultados abrangentes
(Passivo)/ativo reconhecido no inal do período

 Exercício/2018 Exercício/2017
 (82.362) (71.374)
 7.553 8.187
 (7.273) (7.478)
 (5.665) (11.697)
 (87.747) (82.362)

Assistidos pelo Banco

(Passivo)/ativo reconhecido no início do período
Contribuições do patrocinador, líquido de carregamento administrativo 
Provisão para planos de benefício deinido (nota n° 17.e)
Valor reconhecido em outros resultados abrangentes
(Passivo)/ativo reconhecido no inal do período

 Exercício/2018 Exercício/2017
 
 (7.273) (7.478)
 (7.273) (7.478)
 
 (5.665) (11.697)
 (5.665) (11.697)
 (12.938) (19.175)

Assistidos pelo Banco

Custo do serviço
Custo de juros líquidos 
Provisão para planos de benefícios e outros benefícios pós-emprego 
Remensurações do Plano de Benefício deinido 
Ganhos e Perdas sobre o passivo
Total dos componentes registrados em outros resultados abrangentes
Total dos componentes de benefício deinido

 Exercício/2018 Exercício/2017
 (4.685) (4.273)
 (27.978) (32.825)
 (32.663) (37.098)
 
 4.215 (24.383)
 4.215 (24.383)
 (28.448) (61.481)

Auxílio-saúde
Custo do serviço
Custo de serviço 
Custo de juros líquidos 
Provisão para planos de benefícios e outros benefícios pós-emprego
Remensurações do Plano de Benefício deinido 
Ganhos e Perdas sobre o passivo
Total dos componentes registrados em outros resultados abrangentes
Total dos componentes de benefício deinido

 Exercício/2018 Exercício/2017
 (290.532) (239.950)
 11.630 10.900
 (32.663) (37.098)
 4.215 (24.384)
 (307.350) (290.532)

Auxílio-saúde

(Passivo)/ativo reconhecido no início do período
Contribuições do patrocinador, líquido de carregamento administrativo 
Provisão para planos de benefício deinido (nota n° 17.e)
Valor reconhecido em outros resultados abrangentes
(Passivo)/ativo reconhecido no inal do período

a.3)  Movimentação do (passivo)/ativo reconhecido

 Exercício/2018 Exercício/2017
 (612.323) (390.415)
 2.882 3.101
 (56.518) (54.544)
 7.486 14.306
 (658.473) (427.552)
 - (184.771)
 (658.473) (612.323)

Plano BD

(Passivo)/ativo reconhecido no início do período
Contribuições do patrocinador, líquido de carregamento administrativo 
Provisão para planos de benefício deinido
Valor reconhecido em outros resultados abrangentes
(Passivo)/ativo reconhecido no período
Ajuste Provisão - Ação Rescisória
(Passivo)/ativo reconhecido no inal do período
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a.4)  Conciliação dos saldos do valor presente da obrigação atuarial

 Exercício/2018 Exercício/2017
 (715.874) (632.919)
 48.263 48.058
 - (787)
 (66.075) (87.786)
 (39.747) (42.440)
 1.282 34.308
 (2.069) (29.780)
 (38.960) (46.968)
 (773.433) (715.874)

Plano BD

Valor presente da obrigação atuarial líquida no início do período
Benefícios pagos pelo plano
Custo do serviço corrente
Custo de juros
Remensurações de perdas atuariais
  Decorrentes de ajuste de experiência
  Decorrentes de ajustes nas premissas demográicas
  Decorrentes de alterações de premissas inanceiras
Valor presente da obrigação atuarial líquida no inal do período

 Exercício/2018 Exercício/2017
 (68.645) (60.766)
 7.247 8.128
 (6.343) (8.435)
 (6.455) (7.572)
 (1.615) (145)
 (787) (2.354)
 (4.053) (5.073)
 (74.196) (68.645)

Plano Misto

Valor presente da obrigação atuarial líquida no início do período
Benefícios pagos pelo plano
Custo de juros 
Remensurações de Ganhos / (Perdas) atuariais
  Decorrentes de ajuste de experiência
  Decorrentes de ajustes nas premissas demográicas
  Decorrentes de alterações de premissas inanceiras
Valor presente da obrigação atuarial líquida no inal do período

 Exercício/2018 Exercício/2017
 (82.362) (71.374)
 7.553 8.187
 (7.273) (7.479)
 (5.665) (11.696)
 (3.035) (1.438)
 - (5.172)
 (2.631) (5.086)
 (87.747) (82.362)

Assistidos pelo Banco

Valor presente da obrigação atuarial líquida no início do período
Benefícios pagos pelo plano
Custo de juros 
Remensurações de Ganhos / (Perdas) atuariais
  Decorrentes de ajuste de experiência
  Decorrentes de ajustes nas premissas demográicas
  Decorrentes de alterações de premissas inanceiras
Valor presente da obrigação atuarial líquida no inal do período

 Exercício/2018 Exercício/2017
 (290.532) (239.950)
 11.630 10.900
 (4.685) (4.273)
 (27.978) (32.825)
 4.215 (24.384)
 34.748 599
 (1.721) (10.082)
 (28.812) (14.901)
 (307.350) (290.532)

Auxílio-saúde

Valor presente da obrigação atuarial líquida no início do período
Benefícios pagos pelo plano
Custo do serviço corrente
Custo de juros
Remensurações de Ganhos / (Perdas) atuariais
  Decorrentes de ajuste de experiência
  Decorrentes de ajustes nas premissas demográicas
  Decorrentes de alterações de premissas inanceiras
Valor presente da obrigação atuarial líquida no inal do período

a.5)  Análise de Sensibilidade das principais hipóteses

 (75.680) (72.800) (75.677) (72.765) (74.195)
 25.537 25.537 25.537 25.537 25.537
 (50.143) (47.263) (50.140) (47.228) (48.658)

 2,0% (1,9%) 2,0% (1,9%) 
 3,1% (2,9%) 3,0% (2,9%) 

 - 5% + 5% -0,25 +0,25

Parâmetros
do

demonstrativo

Taxa de descontoTábua biométrica
AT-2000 M&F Suavizada em 10%

Valor presente da obrigação atuarial
Valor justo dos ativos do plano
Superávit/(déicit) do plano

Variação na obrigação atuarial
Variação no superávit/(déicit)

Plano Misto

 (558.223) (529.747) (552.240) (535.026) (543.512)
 (558.223) (529.747) (552.240) (535.026) (543.512)
 2,7% (2,5%) 1,6% (1,6%) 
 2,7% (2,5%) 1,6% (1,6%) 

(233.324) (226.697) (235.656) (224.424) (229.921)
 (233.324) (226.697) (235.656) (224.424) (229.921)
 1,5% (1,4%) 2,5% (2,4%) 
 1,5% (1,4%) 2,5% (2,4%) 

 - 5% + 5% -0,25 +0,25

Parâmetros
do

demonstrativo

Taxa de desconto
Plano BD

Tábua biométrica
AT-2000 M&F Suavizada em 10%

Valor presente obrigação atuarial-Elegíveis
Superávit/(déicit) do plano
Variação na obrigação atuarial
Variação no superávit/(déicit)

Valor presente obrig. atuarial-Não Elegíveis
Superávit/(déicit) do plano
Variação na obrigação atuarial
Variação no superávit/(déicit)
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 (90.818) (84.904) (88.900) (86.624) (87.747)
 (90.818) (84.904) (88.900) (86.624) (87.747)

 3,5% (3,2%) 1,3% (1,3%) 
 3,5% (3,2%) 1,3% (1,3%) 

 - 5% + 5% -0,25 +0,25

Parâmetros
do

demonstrativo

Taxa de descontoTábua biométrica
AT-2000 M&F Suavizada em 10%

Valor presente da obrigação atuarial
Superávit/(déicit) do plano

Variação na obrigação atuarial
Variação no superávit/(déicit)

Assistidos pelo Banco

 (313.194) (301.874) (318.459) (296.935) (307.350)
(313.194) (301.874) (318.459) (296.935) (307.350)

 1,9% (1,8%) 3,6% (3.4%)  
 

 - 5% + 5% -0,25 +0,25

Parâmetros
do

demonstrativo

Taxa de descontoTábua biométrica
AT-2000 M&F Suavizada em 10%

Valor presente da obrigação atuarial
Superávit/ (déicit) do plano

Variação na obrigação atuarial
Variação no superávit/(déicit)

Auxílio-saúde

a.6)  Receitas e pagamentos esperados para o período seguinte 

  Plano BD Plano Misto Assistidos Auxílio-saúde
  - (16) - (21.865)
  (57.704) (2.132) (7.379) (28.213)
  (57.704) (2.148) (7.379) (50.078)
  2.997 35 7.856 12.095
  2.997 35 7.856 12.095

Custo do serviço corrente líquido
Custo de juros líquidos
Total da (despesa) / receita a reconhecer
Montantes esperados período seguinte–Normais
Total dos pagamentos esperados para o plano

a.7)  Categorias dos Ativos 
Não se aplica para os Planos: Assistidos pelo Banco e Auxílio-saúde.

a.8)  Montantes Incluídos no Valor Justo dos Ativos 
Não se aplica para os Planos: Assistidos pelo Banco e Auxílio-saúde.

a.9)  Descrição da política de Investimentos
Não se aplica para os Planos: Assistidos pelo Banco e Auxílio-saúde

a.10)  Descrição da base utilizada para determinar a taxa de 
desconto atuarial
Taxa de desconto equivalente à expectativa de retorno da Nota do 
Tesouro Nacional (NTN-B), para o período da Duration de cada plano.

A movimentação da provisão relativa aos planos BD e Misto está abaixo 
apresentada:

    31.12.2018 31.12.2017
 612.323 404.295
 97.713 269.836
 (51.563) (46.165)
 - (15.643)
 658.473 612.323

Plano BD
Valor da Obrigação no início do período
Atualizações 
(-) Valores Pagos
Repasse extra 
Saldo no inal do período (nota n° 13.d)

 31.12.2018 31.12.2017
 692.187 722.081
 682.802 630.333
 87.747 82.362
 307.350 290.532

Valores Reconhecidos como Obrigações: 

Planos
Saldados
Liquidados
Assistidos
Auxílio-saúde

    31.12.2018 31.12.2017
 18.010 -
 - 15.643
 6.319 2.367
 24.329 18.010
 682.802 630.333

Plano Misto
Valor da Obrigação no início do período
Repasse extra
Atualizações
Saldo no inal do período (nota n° 13.d)
Total BD e Misto

b) Planos Saldados 
Os contratos assinados entre o Banco e a Capaf referentes aos planos 
saldados, estabelecem que a obrigação deve ser atualizada mensal-
mente, com base na variação do INPC-IBGE e taxa máxima real de 
juros admitida nas projeções atuariais do plano de benefícios ixada 
pelo Conselho Nacional de Previdência Complementar ou outra autori-
dade competente.

c)Plano Prevamazônia
O PrevAmazônia é o plano oferecido aos empregados da ativa, espe-
cialmente os admitidos a partir de 1997 que não possuíam qualquer 
plano de previdência complementar patrocinado pelo Banco e aos que 
izeram opção pelos “Planos Saldados”.

Contribuições do Banco para os Planos de Benefícios

Planos
Liquidados - BD e Misto
Prev amazônia
Total (nota nº 24.b)

 2º Semestre/ Exercício/ Exercício/
 2018 2018 2017
 (1.887) (3.475) (3.817)
 (4.960) (9.594) (9.632)
 (6.847) (13.069) (13.449)

Valor da Obrigação no início do período
Atualizações - Resultado (nota nº 17.e) 
Atualizações – PL 
(-) Valores Pagos 
Saldo no inal do período (nota n° 13.c)

    31.12.2018 31.12.2017
 722.081 732.363
 55.581 53.132
 - 15.059
 (85.475) (78.473)
 692.187 722.081

Anualmente, o valor da obrigação é revisado de acordo com as premis-
sas atuariais, o que poderá exigir ajuste por parte do Banco.

Os planos saldados apresentaram a seguinte movimentação:
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Ações Coletivas
Ação TRT da 16ª Região (MA)
Permanece inalterada a ação em que a Advocacia Geral da União, em 
abril de 2014, ingressou perante o TRT da 16ª Região (MA) com a Ação 
Rescisória nº 0016098-06.2014.5.16.0000, visando rescindir a decisão 
transitada em julgada proferida pela 1ª Vara do Trabalho do Maranhão 
nos autos da ação coletiva nº. 1164-2001-001-16-00-2, que condenou 
o Banco ao pagamento do déicit atuarial da Capaf.
Em 28.11/2018, o órgão ministerial foi intimado da decisão.

Ação Civil Pública nº 0000302-75.2011.5.08.0008
A ação civil pública nº 0000302-75.2011.5.08.0008, proposta pela 
AABA, em que o Banco fora condenado a repassar mensalmente à 
Capaf, os recursos inanceiros necessários para complementar a 
folha de pagamento dos beneiciários assistidos do Plano de Benefício 
Deinido (BD), em que pese o trânsito em julgado, ocorrido em 
06.02.2017, a área jurídica do Banco analisou a decisão e identiicou 
a possibilidade de manejo de ação rescisória visando a rescisão do 
julgado, notadamente em face às alterações trazidas pela EC 20/1998, 
bem como às Leis Complementares nº 108 e 109, ambas de 2001, e 
aos correlatos precedentes judiciais do STF.
Respaldado por esses argumentos o Banco iniciou tratativas com a 
Advocacia Geral da União (AGU), objetivando o ajuizamento da ação, 
o que foi realizado pela AGU no Tribunal Superior do Trabalho, em 
02.03.2018, processo nº 1000104-23.2018.5.00.0000.
Em 19.09.2018, foi exarada decisão declarando incompetência do 
Tribunal Superior do Trabalho para apreciar originariamente a ação 
rescisória, determinado na oportunidade, a emenda da inicial.
A AGU peticionou a emenda da inicial, em 04.10.2018, pugnando pela 
competência do Tribunal e requerendo novamente a concessão da 
tutela de urgência para a suspensão da execução do objeto da ação 
civil pública nº 000302-75.2011.508.0008.
Em 10.10.2018, o processo restou conclusos ao Gabinete do Ministro 
para nova decisão.
Decisão proferida em declarar a incompetência do TST para apreciar a 
ação rescisória, tendo a Ministra Relatora encaminhado os autos para o 
TRT da 8ª Região, tendo sido distribuída ao Relator que deferiu liminar 
em favor da União.
A referida liminar foi revogada de ofício pelo Juízo, tendo a união 
interposto recurso à referida decisão, pendente de julgamento.
Embora a União tenha reiterado o pedido de intimação do Banco da 
Amazônia, ainda não houve despacho ao pedido.

A provisão do plano BD, existente em 31.12.2018, totalizou R$658.473, 
distribuída da seguinte forma: 

•  Provisão para os participantes abrangidos pela ação rescisória - 
R$585.468;

•  Provisão de 50% das reservas matemáticas dos participantes que 
ainda estão na ativa - R$73.005; 

A composição da provisão referente à ação rescisória, no montante de 
R$585.468, é a seguinte:

•  100% das reservas matemáticas dos participantes elegíveis, ou 
seja, aqueles que tinham completado tempo para fazerem jus a todos 
os direitos ofertados pelo plano até a publicação da Lei Complementar 
nº 109/2001, que totalizou ao inal do período R$543.512; 

•  50% dos ainda não elegíveis, isto é, aqueles que ainda não 
completaram o tempo exigido para obter todos os benefícios do plano 
por ocasião da publicação da Lei anteriormente citada, que totalizou ao 
inal do período R$41.956.

Composição da provisão existente ao inal do período para os planos 
liquidados BD/Misto:

• BD Liquidado (Nota nº 25. a.3) – R$658.473;
•  Misto Liquidado - 50% das reservas matemáticas (Nota nº 25. a.3) 

- R$24.329;
• Total da Provisão - R$682.802.

Em cumprimento à ação transitada em julgado foi desembolsado 
pelo Banco, no exercício, o montante de R$55.582 (R$53.132 em 
31.12.2017).

26. Remuneração paga aos Empregados 
a) Remuneração mensal dos empregados (em R$ unitários)

 31.12.2018 31.12.2017
 2.499,86 2.380,86
 26.195,34 24.947,94
 7.838,12 7.597,61

Menor Salário
Maior Salário
Salário médio

No exercício, foi provisionado a título de PLR aos empregados, o 
montante de R$8.726 (R$1.664 em 2017).

27. Processo de gerenciamento de riscos 

O Banco possui políticas de gestão de riscos, que são revistas e 
aprovadas anualmente pela Diretoria Executiva e Conselho de 
Administração. 
A Gestão de riscos do Banco tem como objetivo identiicar, medir, 
monitorar, controlar e reportar as exposições aos riscos de mercado 
e liquidez, tanto para operações incluídas na carteira de negociação 
quanto para demais posições. 
O Banco possui estrutura, processos e sistemas compatíveis com a 
natureza e complexidade dos instrumentos inanceiros negociados, 
mantendo equipe qualiicada para a adequada gestão de riscos.
A Gerência de Riscos atua no gerenciamento dos seguintes riscos:

a) Risco de liquidez
O monitoramento da exposição ao risco de liquidez visa detectar 
possíveis descasamentos entre pagamentos e recebimentos passíveis 
de afetar a capacidade de geração de caixa e o equilíbrio inanceiro 
do Banco. 
O monitoramento dos níveis de exposição ao risco de liquidez é 
realizado permanentemente e as informações geradas são reportadas 
às alçadas competentes para a tomada de decisão. 
Os indicadores de disponibilidades de recursos de curto prazo, 
calculados pelos métodos de análise conservador e moderado, 
apresentaram saldos positivos, demonstrando disponibilidade de 
recursos que mitigam o risco de liquidez.
O volume de recursos marcados a mercado alocados em títulos públicos 
e operações compromissadas na carteira TVM foi de R$12,136 bilhões, 
representando 85,4% do portfólio total de R$14,218 bilhões (R$10,313 
bilhões, 86,4% do portfólio de R$11,942 bilhões em 31/12/2017). A 
maioria dos recursos, 65,4% (61,1% em 31/12/2017), é alocada em 
Letras Financeiras do Tesouro, títulos públicos indexados à Selic e de 
altíssima liquidez no mercado secundário.
O Banco utiliza-se ainda para acompanhamento do risco de liquidez, o 
monitoramento do luxo de liquidez consolidado por vértice, o controle 
do Índice de Liquidez de Curto Prazo (ILCP) e simulações de cenários 
de estresse. 

b) Risco de crédito
A Política de Risco de Crédito no Banco da Amazônia está balizada em 
Política de Gestão Integrada de Riscos e de Capital e na Declaração de 
Apetite por Riscos (RAS) e tem o propósito de estabelecer estratégias, 
rotinas, sistemas e procedimentos direcionados à mensuração e 
mitigação da exposição ao risco de crédito, à prevenção e redução da 
inadimplência e manutenção da boa qualidade do crédito em todas as 
operações em que o Banco atua como uma das contrapartes.
O Gerenciamento de risco de crédito no Banco da Amazônia visa 
garantir que a aplicação dos recursos próprios e dos recursos 
administrados em nome de terceiros, de natureza orçamentária ou 
não, seja efetuada de maneira eiciente, para a ampliação do volume 
de operações de crédito do Banco, com probabilidades positivas de 
retorno dos créditos concedidos. Busca também atuar de forma a se 
obter razoável certeza de que esses créditos proporcionarão: melhoria 
da qualidade de crédito; otimização das aplicações de recursos, com 
deinição de melhores spreads e qualidade das garantias; minimização 
do nível de exposição do capital do Banco e crescimento da margem 
de segurança de retorno do crédito concedido; a maior transparência 
do processo creditício; e a eicácia no processo de análise e decisão 
creditícia.
As exposições ao risco de crédito estão baseadas em limites 
estabelecidos por critérios especíicos, buscando, principalmente, a 
diversiicação da carteira e a manutenção de ativos de boa liquidez. 
Os empréstimos e inanciamentos devem manter relação adequada 
com o Patrimônio de Referência da Instituição. No modelo interno de 
avaliação de risco de crédito estão inseridas as diretrizes de gestão 
desse tipo de risco, cuja inalidade é identiicar, mensurar e ponderar 
a exposição do Banco em suas operações de crédito, permitindo o 
estabelecimento de rating para o tomador e respectivas operações 
creditícias.
A classiicação dos créditos do Banco distribui-se em diferentes níveis 
de risco (rating), levando-se em conta as características e o peril do 
tomador de crédito e da operação, qualiicando o risco mínimo em 
nível “AA” e o risco máximo em “H”. A política adotada pela Instituição 
baseia-se em somente realizar operações de crédito com pleiteantes, 
pessoa física ou jurídica, cujo nível de risco esteja situado entre os 
ratings AA e C, inclusive, dentre os níveis de risco de crédito previstos 
pela Resolução CMN n.º 2.682/1999.
Deste modo incorporando melhorias ao seu processo de gestão 
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e às melhores práticas do mercado bancário, vista as diretrizes de 
Basileia III e da Resolução 4.557/2017, a Instituição vem realizando o 
aprimoramento dos modelos utilizados na avaliação de risco de crédito 
de seus clientes, o que abrange análise das matrizes de migração 
de risco registradas no Banco, teste de relevância das variáveis e 
backtesting dos modelos.

c) Risco de mercado
O Banco mantém processo permanente de monitoramento de suas 
exposições ao Risco de Mercado, tendo como principais fatores de riscos 
as operações sujeitas à variação das taxas de juros e dos índices de 
preços.
No processo de gestão de Risco de Mercado são estabelecidos os 
limites máximos de exposição por fator de risco, tipo de papel e limite 

No exercício, foi provisionado a título de PLR aos empregados, o 
montante de R$8.726 (R$1.664 em 2017).

27. Processo de gerenciamento de riscos 

O Banco possui políticas de gestão de riscos, que são revistas e 
aprovadas anualmente pela Diretoria Executiva e Conselho de 
Administração. 
A Gestão de riscos do Banco tem como objetivo identiicar, medir, 
monitorar, controlar e reportar as exposições aos riscos de mercado 
e liquidez, tanto para operações incluídas na carteira de negociação 
quanto para demais posições. 
O Banco possui estrutura, processos e sistemas compatíveis com a 
natureza e complexidade dos instrumentos inanceiros negociados, 
mantendo equipe qualiicada para a adequada gestão de riscos.
A Gerência de Riscos atua no gerenciamento dos seguintes riscos:

a) Risco de liquidez
O monitoramento da exposição ao risco de liquidez visa detectar 
possíveis descasamentos entre pagamentos e recebimentos passíveis 
de afetar a capacidade de geração de caixa e o equilíbrio inanceiro 
do Banco. 
O monitoramento dos níveis de exposição ao risco de liquidez é 
realizado permanentemente e as informações geradas são reportadas 
às alçadas competentes para a tomada de decisão. 
Os indicadores de disponibilidades de recursos de curto prazo, 
calculados pelos métodos de análise conservador e moderado, 
apresentaram saldos positivos, demonstrando disponibilidade de 
recursos que mitigam o risco de liquidez.
O volume de recursos marcados a mercado alocados em títulos públicos 
e operações compromissadas na carteira TVM foi de R$12,136 bilhões, 
representando 85,4% do portfólio total de R$14,218 bilhões (R$10,313 
bilhões, 86,4% do portfólio de R$11,942 bilhões em 31/12/2017). A 
maioria dos recursos, 65,4% (61,1% em 31/12/2017), é alocada em 
Letras Financeiras do Tesouro, títulos públicos indexados à Selic e de 
altíssima liquidez no mercado secundário.
O Banco utiliza-se ainda para acompanhamento do risco de liquidez, o 
monitoramento do luxo de liquidez consolidado por vértice, o controle 
do Índice de Liquidez de Curto Prazo (ILCP) e simulações de cenários 
de estresse. 

b) Risco de crédito
A Política de Risco de Crédito no Banco da Amazônia está balizada em 
Política de Gestão Integrada de Riscos e de Capital e na Declaração de 
Apetite por Riscos (RAS) e tem o propósito de estabelecer estratégias, 
rotinas, sistemas e procedimentos direcionados à mensuração e 
mitigação da exposição ao risco de crédito, à prevenção e redução da 
inadimplência e manutenção da boa qualidade do crédito em todas as 
operações em que o Banco atua como uma das contrapartes.
O Gerenciamento de risco de crédito no Banco da Amazônia visa 
garantir que a aplicação dos recursos próprios e dos recursos 
administrados em nome de terceiros, de natureza orçamentária ou 
não, seja efetuada de maneira eiciente, para a ampliação do volume 
de operações de crédito do Banco, com probabilidades positivas de 
retorno dos créditos concedidos. Busca também atuar de forma a se 
obter razoável certeza de que esses créditos proporcionarão: melhoria 
da qualidade de crédito; otimização das aplicações de recursos, com 
deinição de melhores spreads e qualidade das garantias; minimização 
do nível de exposição do capital do Banco e crescimento da margem 
de segurança de retorno do crédito concedido; a maior transparência 
do processo creditício; e a eicácia no processo de análise e decisão 
creditícia.
As exposições ao risco de crédito estão baseadas em limites 
estabelecidos por critérios especíicos, buscando, principalmente, a 
diversiicação da carteira e a manutenção de ativos de boa liquidez. 

Os empréstimos e inanciamentos devem manter relação adequada 
com o Patrimônio de Referência da Instituição. No modelo interno de 
avaliação de risco de crédito estão inseridas as diretrizes de gestão 
desse tipo de risco, cuja inalidade é identiicar, mensurar e ponderar 
a exposição do Banco em suas operações de crédito, permitindo o 
estabelecimento de rating para o tomador e respectivas operações 
creditícias.
A classiicação dos créditos do Banco distribui-se em diferentes níveis 
de risco (rating), levando-se em conta as características e o peril do 
tomador de crédito e da operação, qualiicando o risco mínimo em 
nível “AA” e o risco máximo em “H”. A política adotada pela Instituição 
baseia-se em somente realizar operações de crédito com pleiteantes, 
pessoa física ou jurídica, cujo nível de risco esteja situado entre os 
ratings AA e C, inclusive, dentre os níveis de risco de crédito previstos 
pela Resolução CMN n.º 2.682/1999.
Deste modo incorporando melhorias ao seu processo de gestão 
e às melhores práticas do mercado bancário, vista as diretrizes de 
Basileia III e da Resolução 4.557/2017, a Instituição vem realizando o 
aprimoramento dos modelos utilizados na avaliação de risco de crédito 
de seus clientes, o que abrange análise das matrizes de migração 
de risco registradas no Banco, teste de relevância das variáveis e 
backtesting dos modelos.

c) Risco de mercado
O Banco mantém processo permanente de monitoramento de suas 
exposições ao Risco de Mercado, tendo como principais fatores de riscos 
as operações sujeitas à variação das taxas de juros e dos índices de 
preços.
No processo de gestão de Risco de Mercado são estabelecidos os 
limites máximos de exposição por fator de risco, tipo de papel e limite 
de VaR, além dos critérios utilizados na classiicação da carteira de 
negociação (trading), conforme Circular Bacen nº 3.354/2007.
A mensuração do risco de mercado é realizada através do modelo de 
value at risk (VaR), calculado para 10 dias, para as diversas carteiras 
do Banco. O sistema importa e consolida as informações de bases 
externas (Bacen, B³ – Brasil Bolsa Balcão e Anbima) e bases internas 
(sistemas legados), para auferir o valor do VaR. A validação do modelo 
é respaldada pela metodologia das médias móveis exponenciais 
ponderadas (EWMA). 
Em 31 de dezembro de 2018, o VaR calculado para a posição Banco 
e para posição Tesouraria foi de R$1,931 milhões e R$963 mil 
(R$3,292 e R$2,521 milhões em 31/12/2017), consumindo 14,6% e 
10,7% do limite de referência, respectivamente (22,5% e 24,5% em 
31/12/2017). Os valores calculados para o VaR das posições Banco e 
Tesouraria estão em conformidade aos limites estabelecidos na Política 
de Gestão Integrada de Riscos e de Capital, apresentando status 
normais de exposição ao risco de mercado e posições inferiores aos 
limites de VaR estabelecidos.

d) Risco operacional

A gestão do risco operacional permeia a estrutura organizacional em 
todos os níveis hierárquicos. Pautada no modelo das três linhas de 
defesa, cada unidade da estrutura organizacional tem responsabilidade 
pela gestão e reporte dos seus riscos, enquanto a gestão consolidada 
do risco operacional é realizada pela área especializada.
A gestão de risco operacional está institucionalizada no Banco pela 
Política de Gestão Integrada de Riscos e de Capital (POL 310) que 
estabelece as diretrizes para o gerenciamento do risco operacional de 
produtos, serviços, atividades, processos e sistemas da Instituição 
em observância aos preceitos estabelecidos na Resolução Bacen nº 
4.557/2017 e boas práticas de mercado como o COSO (Committee of 
Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) e NBR 22301.
Como parte complementar do processo de gestão do risco operacional, 
a Política e Norma de Gestão de Continuidade de Negócios estabelecem 
as diretrizes e regras para a gestão de continuidade de negócios na 
Instituição, com objetivo de proporcionar uma resposta tempestiva 
para situações de crise e manter os serviços essenciais para que os 
negócios sejam preservados.
A Instituição está permanentemente em alerta quanto a mudanças de 
cenários que possam representar riscos negativos aos seus processos, 
ou que possam abrir oportunidades para atuar com eiciência no 
mercado, cumprindo sua missão de desenvolver a Amazônia de maneira 
sustentável por meio da aplicação de crédito e soluções eicazes.

e) Gestão de capital
O Banco da Amazônia possui um processo de gestão de capital 
estruturado e compatível com a complexidade de suas operações e 
riscos assumidos que tem por objetivo manter a qualidade, consistência 
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Requerimentos Mínimos de Capital (Basileia III)
Apresentamos abaixo os principais indicadores, obtidos conforme regulamentação em vigor:

 31.12.2018 31.12.2017
Patrimônio de Referência (PR) 2.470.933 2.476.926
PR Nível I 2.470.933 2.476.926
Capital Principal 2.470.933 2.476.926
Ativos Ponderados pelo Risco (RWA) 18.515.579 17.032.160
Risco de Crédito (RWACPAD) 14.838.555 13.908.336
Risco de Mercado (RWACPAD) 200.629 32.268
Risco Operacional (RWACPAD) 3.476.396 3.091.556
Requerimento Mínimo de Capital - -
Capital Principal Mínimo Requerido(1) 833.201 766.447
PR Nível I Mínimo Requerido (2) 1.110.935  1.021.930
PR Mínimo Requerido (3) 1.596.969 1.575.475
Margem sobre os Requerimentos de Capital - -
Margem sobre o Capital Princ. Mínimo Requerido 1.637.732 1.710.478
Margem sobre o PR Nivel I Mínimo Requerido 1.359.998 1.454.998
Índice de Capital Principal (CP / RWA) 13,4% 14,5%
Índice de Capital Nível I (Nível l / RWA) 13,4% 14,5%
Índice de Basileia (PR / RWA) 13,4% 14,5%

(1) Representa o mínimo de 4,5% do RWA.
(2) Representa o mínimo de 6% do RWA, a partir de 01.01.2015.
(3) Em 31/12/2018, o fator “F” aplicado ao montante de RWA corresponde a 8,63% e em 31.12.2017, corresponde a 9,25%.

28. Análise de sensibilidade

O Banco da Amazônia mantém um processo permanente de monitoramento de todas as posições expostas ao risco de mercado, sendo realizada 
rotineiramente a análise de sensibilidade, avaliando as posições da Instituição em condições extremas no cenário econômico.
Para risco de mercado, são utilizados três cenários, veriicando-se primeiramente os resultados de VaR no cenário normal de mercado, em seguida 
é veriicado um cenário em condições de estresse de 25% dos indicadores utilizados para projeção de MtM Estresado e por último, utiliza-se um 
estresse de 50%. No cálculo do estresse são utilizadas como parâmetros de referência as curvas de mercado: Cupom – BMF/IGPM, cupom – BMF/
IPCA, cupom IGPM/NTN-Anbima, Cupom IPCA/NTN-Anbima, Cupom sujo USD, Cupom TR, PRÉ, USD brl. 
Os níveis de estresse de 25% e 50% atribuídos para o modelo estão em conformidade com o requerido pela Instrução CVM nº 475/2008 e 
descritas a seguir:

Cenário 1 (Normal): A base deste cenário são as condições normais da atividade econômica. Utilizou-se a cotação Reais/Dólar a R$3,87 em 
31/12/2018 (R$3,31 em 31/12/2017) e a taxa DI de 1 ano no nível de 6,4% a.a (6,9% a.a em 31/12/2017).

Cenário 2 (Estresse de 25%): Foi aplicado estresse de 25% a maior sobre os fatores de risco do cenário normal. Os resultados projetados foram 
a cotação Reais/Dólar a R$4,84 em 31/12/2018 (R$4,13 em 31/12/2017), e a taxa DI de 1 ano no nível de 8,0% a.a. (8,6% a.a em 31/12/2017), 
com as oscilações dos demais fatores de risco representando choque paralelo de 25% nas respectivas curvas ou preços.

Cenário 3 (Estresse de 50%): Foi utilizado estresse de 50% sobre os dados do cenário normal, resultando, para a cotação Reais/Dólar, o valor 
de R$5,81 em 31/12/2018 (R$4,96 em 31/12/2017) e para a taxa DI de 1 ano, o nível de 9,6% a.a. (10,3% a.a em 31/12/2017), com as osci-
lações dos demais fatores de risco representando choque paralelo de 50% nas respectivas curvas ou preços. 

O quadro a seguir sintetiza a análise dos cenários de VaR dos ativos da Carteira de negociação e não negociação, conforme Instrução CVM nº 
475/2008: 

e transparência da sua base de capital, bem como atender aos requisitos regulamentares.
A estrutura de gerenciamento permeia as áreas responsáveis pelo orçamento, planejamento, controle e monitoramento de riscos e esferas 
colegiadas estratégicas de decisão. A política de gestão de capital objetiva manter o Índice de Basileia em patamar superior à exigência 
regulamentar. A instituição apresenta capital suiciente para viabilizar o crescimento de negócios constante no seu planejamento e orçamento.

f) Índice de Basileia (limite operacional)
O cálculo para apuração do PR é realizado de acordo com as regras da Resolução CMN nº 4.192/2013 e alterações posteriores e os requerimentos 
mínimos de PR, de Nível I e de Capital principal pela Resolução CMN nº 4.193/2013.

 1 2 3 1 2 3

 (5) - - (71) - -

 962 82.963 95.388 2.609 23.016 57.949

 7 (39.095) (71.136) - - -

 - - - (53) 20.629 41.879

 964 43.868 24.252 2.485 43.645 99.828

Exposições sujeitas à 
variação de taxas de juros 
preixadas

Deinição

Total

Exposições Financeiras
Cenários Cenários

31.12.2018 31.12.2017

Exposições que não se 
enquadram nas deinições 
anteriores

Exposições sujeitas à 
variação da taxa de juros

Exposições sujeitas à 
variação da taxa dos cupons 
de índice de preços

Fatores de Risco

Taxa de juros

Outros

Índice de preços

Preixado
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Os resultados demonstrados ratiicam o peril conservador da carteira 
que, mesmo com choques paralelos de 25% e 50% sobre o cenário de 
referência (mercado), apresentaram baixo valor em risco das posições 
de TVM, sendo o maior fator de risco as posições em cupons de índice 
de preços. Essas posições correspondem a 0,52% do saldo total de 
aplicações da carteira de tesouraria do Banco.

Os resultados apresentados reletem os impactos para cada cenário 
numa posição estática da carteira. Os três cenários demonstram que 
os fatores que apresentam maior risco estão nas alocações em índices 
de preços. No pior cenário tem-se uma perda no MtM da Tesouraria na 
ordem de R$43 milhões correspondente ao estresse de 25% sobre o 
cenário normal de mercado (R$99 milhões correspondente ao estresse 
de 50% em 31/12/2017).

Resultado líquido do Período

Outros Resultados Abrangentes
Ajustes de Avaliação Patrimonial
 Próprios - TVM Ajuste
 Próprios - Delib. CVM nº 695/2012
 Próprios - Planos Saldados
Realização da Reserva de Reavaliação

IR e CSLL s/ Outros Lucros Abrangentes
Sobre a marcação a mercado
Sobre a realização da reserva
Sobre ajustes da Delib. CVM nº 695/2012
Sobre os Planos Saldados

Resultado Abrangente Líquido de IR e CSLL
Resultado Abrangente do Período

2º Semestre/2018                   Exercício/2018 Exercício/2017
 135.290 109.078 64.507
 
 (58.922) (11.759) (194.545)
 (59.657) (13.229) (196.015)
 2.247 (14.579) 27.826
 (61.904) 1.350 (208.783)
 - - (15.058)
 735 1.470 1.470

 21.931 (1.438)  75.094
 (899) 5.832 (11.130)
 (331) (662) (661)
 30.351 582 104.228
 (7.190) (7.190) (17.343)
 (36.991) (13.197) (119.451)
 98.299 95.881 (54.944)

30. Outras informações  

a)Avais e ianças prestados   
Os avais e ianças prestados pelo Banco apresentam a seguinte 
composição:

b) Seguros 
O Banco mantém seguros contra incêndio e outros riscos que envol-
vem o seu imobilizado, cuja cobertura é de R$177.138 (R$151.408 em 
31.12.2017), determinada em função dos valores e riscos envolvidos.

 
10.195.088

 

195.067 
10.390.155

10.673.397

10.974
10.684.371

Garantias prestadas, inclusive 
risco de crédito do FNO 
Co-obrigação em cessão de 
créditos - alongamento crédito 
rural (nota nº 13.c)
Total

 31.12.2018 31.12.2017

CONSELHO FISCAL

PARECER CF N° 2019/001
Ref. RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO E DEMONSTRAÇÕES FINAN-
CEIRAS DO BANCO DA AMAZÔNIA S/A – EXERCÍCIO DE 2018.
 O Conselho Fiscal do Banco da Amazônia S.A., no uso de suas 
atribuições legais e estatutárias, de acordo com o artigo 163 da 
Lei nº 6.404/76, examinou o Relatório Anual da Administração, as 
Demonstrações Financeiras, as Notas Explicativas da Instituição re-
lativas ao exercício indo em 31 de dezembro de 2018 e o Parecer 
da Auditoria Independente KPMG Auditores Independentes, de 11 
de março de 2019.
Os exames das demonstrações citadas no parágrafo anterior foram 
complementados, ainda, por análise de documentos e, substancial-
mente, por informações e esclarecimentos prestados aos membros 
do Conselho Fiscal, no decorrer do exercício, pela Administração da 
Instituição, essencialmente, pela Contadoria. 
Concluída a análise, o Conselho Fiscal opina que, com exceção dos 
possíveis efeitos decorrentes dos apontamentos relativos à Caixa de 
Previdência Complementar do Banco da Amazônia - CAPAF, mencio-
nados nas Notas Explicativas nºs 13, 17 e 25, os referidos documen-
tos estão aptos a serem apresentados à Assembléia Geral Ordinária 
(AGO) do Banco da Amazônia S.A.

Brasília (DF), 11 de março de 2019.

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

PARECER CA Nº 2019/01

De acordo com o disposto no artigo 142, inciso V, da Lei nº 6.404, de 
15/12/1976, o Conselho de Administração do Banco da Amazônia S/A, 
em reunião ordinária realizada nesta data, após analisar o Relatório 
dos Auditores Independentes, de 11/03/2019, e por considerar que os 
documentos representam adequadamente em todos os aspectos rele-
vantes a posição patrimonial e inanceira da Instituição referentes ao 
segundo semestre e ao exercício de 2018, exceto quanto aos possíveis 
efeitos que poderão advir da ressalva apontada no Parecer dos Audito-
res Independentes, relacionados à Caixa de Previdência Complementar 
do Banco da Amazônia – CAPAF, tomou conhecimento do Relatório de 
Administração da Instituição e examinou as Demonstrações Financei-
ras do Banco da Amazônia, manifestando-se favorável a sua aprovação 
pela Assembleia Geral Ordinária de Acionistas da Sociedade.

Brasília (DF), 11 de março de 2019.

COMITÊ DE AUDITORIA

RESUMO DO RELATÓRIO SEMESTRAL - 2º SEMESTRE/2018
Em conformidade com o estabelecido no parágrafo 2º do artigo 17 da 
Resolução CMN nº 3.198/2004 e no parágrafo 2º do artigo 6º de seu 
Regimento Interno, o Comitê de Auditoria (COAUD) do Banco da Ama-
zônia S.A. apresenta o resumo de seu Relatório Semestral referente ao 
período de 1º/07/2018 a 31/12/2018. 
Ressalvado o escopo de sua atuação e com suporte nas informações 
recebidas no regular exercício de suas atribuições, o COAUD destaca 
que o lucro líquido do Banco no semestre decorreu de múltiplos fato-
res, com especial destaque para a ativação do crédito tributário. 
Persiste o regime de Intervenção na Caixa de Previdência Comple-
mentar dos Funcionários do Banco da Amazônia (CAPAF). Em conse-
quência, remanesce a pendência relativa ao auxílio pós-emprego, com 
signiicativo impacto no resultado operacional do Banco, pois é o seu 
patrocinador.
O Banco permanece plenamente enquadrado em relação ao capital 
regulamentar. Manteve-se  conservador em relação aos riscos de li-
quidez e de mercado, mais bem consolidado com referência ao risco 
operacional e ao risco de crédito, tendo passado a gerir esses riscos de 
maneira integrada.
Manteve regular atuação do grupo de trabalho que  monitora o iel 
atendimento das modiicações propostas na norma que orienta a cons-
tituição de provisões para operações de liquidação duvidosa (Resolu-
ção CMN nº 2.682/2009), para tempestiva e adequada aderência às 
normas internacionais de contabilidade divulgadas pelo International 
Financial Reporting Standards (IFRS).

29. Demonstração do resultado abrangente  
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Base para opinião com ressalva 

Valor líquido de passivo de benefício deinido e demandas 
judiciais correlatas
Conforme mencionado nas notas explicativas nºs 13, 17 e 25, o Banco 
mantém, em 31 de dezembro de 2018, valor líquido de passivo de 
benefício deinido no montante de R$ 682.802 mil (R$ 630.333 mil em 
31 de dezembro de 2017) que, segundo o julgamento de sua Adminis-
tração, representaria o déicit ajustado para reletir qualquer efeito da 
limitação de valor líquido de ativo de benefício deinido ao teto de ativo 
(asset ceiling) para reconhecimento. A determinação de parte desse 
montante correspondente a R$ 278.580 mil (R$ 243.123 mil em 31 
de dezembro de 2017) levou em consideração os parâmetros das Leis 
Complementares nºs 108 e 109 de 2001, utilizando-se da paridade 
contributiva de 50%, cujos critérios divergem dos previstos pela Deli-
beração CVM nº 695/12 e Resolução CMN nº 4.424/15. 
Adicionalmente, e conforme mencionado na nota explicativa nº 25, o 
Banco foi condenado, considerando a sua responsabilidade solidária, 
a aportar à Caixa de Previdência Complementar do Banco da Amazô-
nia S.A. (Capaf) os valores complementares referentes ao pagamen-
to da íntegra dos benefícios previstos no plano de benefício deinido, 
cuja ação judicial transitou em julgado em 06 de fevereiro de 2017. A 
Administração do Banco, amparada pelos seus assessores jurídicos e 
atuariais, analisou a decisão e conjuntamente com a Advocacia Geral 
da União (AGU) ajuizou ação rescisória, visando rescindir o julgado. 
Como resultado dessas tratativas, o Banco procedeu o registro de dé-
icit complementar em contrapartida de outros resultados abrangentes 
no patrimônio líquido, considerando apenas os assistidos elegíveis an-
teriormente a Lei Complementar nº 109/2001. Todavia, o Banco não 
dispõe, nesse momento, de um estudo determinando a origem (custo 
de serviço passado ou perda atuarial) desse déicit, bem como laudo 
atuarial especíico para a massa de assistidos beneiciados pelo mérito 
da sentença transitada em julgado supracitada.
Em razão dessas circunstâncias e considerando ainda a ausência de 
embasamento em jurisprudência dos Tribunais Superiores para des-
constituir a decisão transitada em julgado, não é praticável determi-
nar o provável desembolso para suportar as saídas futuras que serão 
requeridas pelo desfecho da referida ação rescisória e da conclusão 
do processo de liquidação dos planos de benefício deinido (BD) e Mis-
to, bem como a adequada mensuração do valor líquido de passivo de 
benefício deinido, baseado nas práticas contábeis adotadas no Brasil 
aplicáveis às instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central 
do Brasil, bem como não foi possível determinar, por meio de procedi-
mentos alternativos de auditoria, qual o impacto sobre os montantes 
da provisão atuarial, da provisão para demandas judiciais (ações tra-
balhistas – Capaf) e de ajustes de avaliações patrimoniais - planos BD 
e Misto, nos valores de R$ 682.802 mil, R$ 35.360 mil e R$ 175.950 
mil, respectivamente, em 31 de dezembro de 2018 (R$ 630.333 mil, 
R$ 35.432 mil e R$ 225.204 mil, respectivamente, em 31 de dezembro 
de 2017) e das despesas com benefícios pós-emprego – planos BD e 
Misto e com demandas judiciais trabalhistas – Capaf no montante total 
de R$ 24.542 mil para o semestre indo em 31 de dezembro de 2018 
e R$ 77.004 mil para o exercício indo em 31 de dezembro de 2018 
(R$ 47.860 mil para o semestre indo em 31 de dezembro de 2017 
e R$ 98.554 para o exercício indo em 31 de dezembro de 2017) e 
os correspondentes créditos tributários constituídos sobre o montante 
dessas provisões em 31 de dezembro de 2018, no montante de R$ 
103.106 mil (R$ 107.113 mil em 31 de dezembro de 2017).
Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e 
internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformi-
dade com tais normas, estão descritas na seção a seguir, intitulada 
“Responsabilidades dos auditores pela auditoria das demonstrações 
inanceiras”. Somos independentes em relação ao Banco, de acordo 
com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Prois-
sional do Contador e nas normas proissionais emitidas pelo Conselho 
Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilida-
des éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência 
de auditoria obtida é suiciente e apropriada para fundamentar nossa 
opinião com ressalva. 

Ênfase

Desfecho de ações referentes à liquidação dos planos de 
benefício
Chamamos a atenção para a nota explicativa nº 25, que menciona as 
incertezas relacionadas aos desfechos das ações judiciais (mandados 
de segurança) relacionadas à suspensão dos processos de liquidação 
dos planos de benefícios e descreve sobre a nova prorrogação, por 
mais 180 (cento e oitenta) dias a contar de 27 de outubro de 2018, 
da intervenção na Caixa de Previdência Complementar do Banco da 

Na busca de resultado operacional condizente com a estrutura e porte 
da Instituição, conferiu maior grau de implemento na centralização da 
análise do crédito e melhorias no processo de cadastro. Entretanto, 
esse resultado é objetivo a ser alcançado a partir do ano em curso.
Não chegaram ao conhecimento do COAUD informações que compro-
metessem a probidade em relação à administração do Fundo Cons-
titucional de Financiamento do Norte (FNO), a gestão dos recursos 
do Fundo de Investimentos da Amazônia (FINAM), tampouco sobre 
eventual descumprimento de regras ou regulamentos da área de sus-
tentabilidade ou sobre a atuação da Ouvidoria. 
O COAUD, órgão estatutário de assessoramento do Conselho de Admi-
nistração, cumpriu suas atribuições legais e regulamentares. Mantém, 
no endereço eletrônico http://www.bancoamazonia. com.br/index.
php/2013-09-03-20-21-58/comite-de-auditoria, canal para recebi-
mento de informações acerca do descumprimento de normativos e 
códigos internos, bem como de dispositivos legais e regulamentares 
aplicáveis à Instituição.
Implementando seu plano de trabalho aprovado pelo Conselho de Ad-
ministração do Banco, o COAUD promoveu 24 reuniões formais com 
representantes da alta administração e com executivos das áreas de 
negócios, controles internos, gestão de riscos, contabilidade, segu-
rança corporativa, jurídica, governança, crédito, inanças, tecnologia, 
ouvidoria, além de sua participação nas reuniões do Conselho e de 
assembleias de acionistas. 
Na interação com as auditorias interna e independente, avaliou os seus 
planos de trabalho, tomou conhecimento de resultados, respectivas 
conclusões e recomendações. Avaliou a implementação das recomen-
dações de auditoria emitidas por elas e por órgãos externos de is-
calização, que vêm sendo cumpridas pela Administração. Identiicada 
necessidade de melhorias, sugeriu ao Conselho a recomendação de 
aprimoramentos. Revisou o Relatório da Administração, as Demons-
trações Contábeis e Notas Explicativas e avaliou o Relatório do Auditor 
Independente com data-base 31/12/2018.
Na conclusão de suas atividades de avaliação, supervisão e monito-
ramento, e respeitadas as suas atribuições e prerrogativas, o COAUD 
avalia que o sistema de controles internos apresentou-se adequado 
ao porte e à complexidade dos negócios do Banco da Amazônia; a 
Auditoria Interna foi  efetiva e desempenhou suas funções com inde-
pendência técnica, objetividade e qualidade; a Auditoria Independente 
foi efetiva e não foram identiicadas ocorrências que pudessem com-
prometer sua independência, sendo essas atividades objeto de perma-
nente atenção por parte da Administração. 
Conclui também que as demonstrações contábeis do semestre indo 
em 31/12/2018 e que consolidam o exercício de 2018 foram elabo-
radas em conformidade com as normas legais e com as boas práticas 
contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às instituições autorizadas a 
funcionar pelo Banco Central e reletem, com a justiicada ressalva dos 
auditores independentes, em todos os aspectos relevantes, a situação 
patrimonial e inanceira naquela data, razão pela qual recomenda ao 
Conselho de Administração a sua aprovação.

Belém (PA), 11 de março de 2019.

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS 
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Aos
Acionistas, ao Conselho de Administração e aos Administradores do 
Banco da Amazônia S.A. 
Belém - PA

Opinião com ressalva  

Examinamos as demonstrações inanceiras do Banco da Amazônia S.A. 
(“Banco”) que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezem-
bro de 2018 e as respectivas demonstrações do resultado, das mu-
tações do patrimônio líquido e dos luxos de caixa para o semestre 
e exercício indos nessa data, bem como as correspondentes notas 
explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis.  

Em nossa opinião, exceto pelos possíveis efeitos do assunto descrito 
na seção a seguir intitulada “Base para opinião com ressalva”, as de-
monstrações inanceiras acima referidas apresentam adequadamente, 
em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e inanceira do 
Banco da Amazônia S.A. em 31 de dezembro de 2018, o desempenho 
de suas operações e os seus luxos de caixa para o semestre e exer-
cício indos nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas 
no Brasil aplicáveis às instituições autorizadas a funcionar pelo Banco 
Central do Brasil. 
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Amazônia S.A. (Capaf) pela Superintendência Nacional de Previdência 
Complementar (Previc). Nossa opinião não contém ressalva relaciona-
da a esse assunto.

Principais assuntos de auditoria
Principais assuntos de auditoria são aqueles que em nosso julgamento 
proissional, foram os mais signiicativos em nossa auditoria do semes-
tre e exercício correntes. Estes assuntos foram tratados no contexto 
de nossa auditoria das demonstrações inanceiras como um todo e na 
formação de nossa opinião sobre estas demonstrações inanceiras e, 
portanto, não expressamos uma opinião separada sobre esses assun-
tos. Além do assunto descrito na seção “Base para opinião com ressal-
va”, determinamos que os assuntos descritos abaixo são os principais 
assuntos de auditoria a serem comunicados em nosso relatório. 

• Provisão para créditos de liquidação duvidosa
Conforme mencionado nas notas explicativas nºs 3.g, 7 e 20, para 
ins de mensuração da provisão para créditos de liquidação duvidosa 
e das provisões para fazer face ao risco de crédito compartilhado pelo 
Banco com o Fundo Constitucional de Financiamento do Norte (FNO), 
cujos valores apresentados nas demonstrações inanceiras em 31 de 
dezembro de 2018 são de R$ 239.417 mil e de R$ 1.362.520, respecti-
vamente, o Banco classiica suas operações de crédito e outros créditos 
em nove níveis de risco, levando em consideração fatores e premissas 
como atraso, situação econômico-inanceira, grau de endividamento, 
setor de atividade econômica e características das garantias e demais 
fatores e premissas da Resolução nº 2.682 do Conselho Monetário Na-
cional (CMN), sendo “AA” o risco mínimo e “H” o risco máximo. A classi-
icação das operações de crédito em níveis de risco envolve premissas 
e julgamentos da Administração, baseados em suas metodologias in-
ternas de classiicação de risco, de forma que a provisão para créditos 
de liquidação duvidosa represente a melhor estimativa do Banco quan-
to as perdas da carteira. Devido à relevância do saldo das operações 
de crédito e de outros créditos com características de concessão de 
crédito e ao grau de julgamento relacionado à estimativa de provisão 
necessária para créditos de liquidação duvidosa, consideramos este 
como um dos principais assuntos para a nossa auditoria. 

Como nossa auditoria conduziu esse assunto
Avaliamos o desenho e a efetividade dos controles internos relevantes, 
e com o auxílio dos nossos especialistas em tecnologia de informação 
avaliamos os controles chave automatizados relacionados aos proces-
sos de aprovação, registro, classiicação e atualização dos ratings das 
operações de crédito e de outros créditos com características de con-
cessão de crédito, bem como, as metodologias internas de avaliação 
dos níveis de risco (“ratings”) das operações que suportam a classi-
icação das operações, as principais premissas utilizadas no cálculo 
e a exatidão aritmética da provisão para créditos de liquidação duvi-
dosa. Nós também avaliamos, com base em amostragem, se o Banco 
atendeu aos requisitos mínimos estabelecidos pela Resolução CMN nº 
2.682/1999, relacionados com a apuração da provisão para créditos de 
liquidação duvidosa. Analisamos, também, se as divulgações efetuadas 
nas demonstrações inanceiras, descritas nas notas explicativas, estão 
de acordo com as regras aplicáveis.
Com base nas evidências obtidas por meio dos procedimentos acima 
sumarizados, consideramos aceitável o nível de provisionamento e di-
vulgações correlatas no contexto das demonstrações inanceiras do 
Banco tomadas em conjunto, relativas ao semestre e exercício indos 
em 31 de dezembro de 2018.

• Valor de mercado de instrumentos inanceiros
O Banco possui o montante de R$ 11.107.211 mil, apresentado nas 
demonstrações inanceiras, de instrumentos inanceiros derivativos e 
títulos e valores mobiliários classiicados como títulos disponíveis para 
venda e negociação registrados a valor de mercado, conforme Cir-
culares n° 3.068/2001 e n° 3.082/2002 do Banco Central do Brasil, 
e informações divulgadas nas notas explicativas nºs 3.f e 6. Para os 
instrumentos inanceiros que não são ativamente negociados e para 
os quais os preços e parâmetros de mercado não estão disponíveis, a 
determinação do valor de mercado está sujeita a julgamentos signii-
cativos do Banco para estimar esses valores. A utilização de diferentes 
técnicas de valorização e premissas pode resultar em estimativas de 
valor de mercado signiicativamente diferentes. Desta forma conside-
ramos a mensuração do valor de mercado desses instrumentos inan-
ceiros como um dos principais assuntos para a nossa auditoria.
 
Como nossa auditoria conduziu esse assunto
Avaliamos o desenho e a efetividade dos controles internos relevantes, 
e com o auxílio dos nossos especialistas em tecnologia de informação 
avaliamos os controles chave automatizados do processo de aprovação 
pelo Banco das premissas utilizadas para a aprovação, classiicação, 
marcação a mercado, bem como os cálculos efetuados na mensuração 

dos valores registrados e divulgados. Com o suporte técnico de nossos 
especialistas em instrumentos inanceiros, avaliamos os modelos de-
senvolvidos pelo Banco para a determinação dos valores de mercado 
e a razoabilidade dos dados, os parâmetros e informações incluídos 
nos modelos de preciicação utilizados e recalculamos os valores das 
operações de toda a carteira. Analisamos também se as divulgações 
efetuadas nas demonstrações inanceiras, descritas nas notas explica-
tivas nºs 3.f e 6, estão de acordo com as regras aplicáveis.
Com base nas evidências obtidas por meio dos procedimentos acima 
sumarizados, consideramos aceitável a mensuração dos valores de 
mercado dos instrumentos inanceiros e divulgações correlatas no con-
texto das demonstrações inanceiras do Banco tomadas em conjunto, 
referentes ao semestre e exercício indos em 31 de dezembro de 2018.

• Provisões e passivos contingentes – iscais, cíveis e traba-
lhistas
Conforme descrito nas notas explicativas nºs 3.n e 13.c das demons-
trações inanceiras, o Banco constituiu provisão no valor total de R$ 
245.142 mil para demandas judiciais e/ou administrativas trabalhistas, 
cíveis e iscais, decorrentes de eventos passados em que é provável o 
desembolso inanceiro e o valor pode ser estimado de forma coniável.  
Os passivos contingentes, de mensuração massiicada, são provisiona-
dos considerando as causas semelhantes e usuais, cujo valor não seja 
individualmente relevante segundo parâmetro estatístico. As estimati-
vas do desfecho e do efeito inanceiro são determinadas pela natureza 
das ações e pelo julgamento do Banco, considerando a opinião dos 
assessores jurídicos, com base nos elementos do processo, comple-
mentadas pela experiência de demandas semelhantes, inclusive para 
as causas individualmente signiicativas. Devido a essa avaliação re-
alizada pelo Banco envolver estimativas complexas e relevantes para 
a mensuração e divulgação das Provisões para Passivos Contingentes, 
consideramos este como um dos principais assuntos para a nossa au-
ditoria.

Como nossa auditoria conduziu esse assunto
Avaliamos o desenho e a efetividade dos controles internos chave do 
Banco relativos à aprovação do cálculo das provisões e executamos 
procedimentos que incluíram a análise, por amostragem, da adequa-
ção da mensuração e reconhecimento da provisão e dos passivos con-
tingentes, quanto às constituições, reversões, suiciência da provisão, 
risco processual das causas de assuntos e valores relevantes, bem 
como dados e informações históricas. Analisamos as mudanças na es-
timativa em relação a períodos anteriores. Obtivemos conirmações 
externas com advogados contratados pelo Banco, bem como avalia-
mos os valores envolvidos e probabilidade de perda ou êxito indicada 
pelos seus assessores jurídicos. Avaliamos também se as divulgações 
efetuadas nas demonstrações inanceiras estão de acordo com as re-
gras aplicáveis e fornecem informações sobre a natureza, exposição e 
valores provisionados ou divulgados relativas aos principais processos 
em que o Banco está envolvido.
Com base nas evidências obtidas por meio dos procedimentos acima 
resumidos, consideramos aceitáveis o nível de provisionamento e as 
divulgações correlatas no contexto das demonstrações inanceiras do 
Banco tomadas em conjunto, referentes ao semestre e exercício indos 
em 31 de dezembro de 2018.

• Realização de ativos iscais diferidos
Conforme descrito na nota explicativa nº 16, as demonstrações inan-
ceiras do Banco incluem ativos iscais diferidos no montante de R$ 
1.219.860 mil, substancialmente oriundos de diferenças temporárias, 
cuja constituição e realização estão suportadas por estudo técnico que 
demonstra as estimativas de capacidade de realização futura. Devido 
ao grau de julgamento envolvido nas deinições das premissas utiliza-
das e do impacto que eventuais mudanças nessas premissas teriam 
nas demonstrações inanceiras, consideramos este como um dos prin-
cipais assuntos para a nossa auditoria.

Como nossa auditoria conduziu esse assunto
Analisamos o estudo técnico de realização dos créditos tributários dis-
ponibilizado pelo Banco. Adicionalmente, examinamos, a razoabilidade 
e consistência dos dados e premissas utilizados na preparação desses 
documentos, tais como desfechos de processos judiciais, estimativa 
da efetivação de perdas e recuperação de operações de créditos, entre 
outros fatores. Também, efetuamos recálculo matemático dos valores 
incluídos no estudo técnico que suportam os créditos tributários. Os 
nossos procedimentos incluíram também a avaliação das divulgações 
efetuadas pelo Banco nas demonstrações inanceiras.
Com base nas evidências obtidas por meio dos procedimentos acima 
descritos, consideramos que, no tocante à sua recuperabilidade, os 
saldos dos ativos iscais diferidos e divulgações correlatas são aceitá-
veis no contexto das demonstrações inanceiras tomadas em conjunto, 
referentes ao semestre e exercício indos em 31 de dezembro de 2018.
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Outros assuntos

Demonstração do valor adicionado
A demonstração do valor adicionado (DVA) referente ao semestre e 
exercício indos em 31 de dezembro de 2018, elaborada sob a respon-
sabilidade da administração do Banco, cuja apresentação é requerida 
de acordo com as normas expedidas pela CVM – Comissão de Valores 
Mobiliários, foi submetida a procedimentos de auditoria executados 
em conjunto com a auditoria das demonstrações inanceiras do Ban-
co.  Para a formação de nossa opinião, avaliamos se essa demons-
tração está conciliada com as demonstrações inanceiras e registros 
contábeis, conforme aplicável, e se a sua forma e conteúdo estão de 
acordo com os critérios deinidos no Pronunciamento Técnico CPC 09 
- Demonstração do Valor Adicionado. Em nossa opinião, exceto pelos 
possíveis efeitos da limitação de escopo descrita no parágrafo “Base 
para opinião com ressalva”, essa demonstração do valor adicionado foi 
adequadamente preparada, em todos os aspectos relevantes, segundo 
os critérios deinidos nesse Pronunciamento Técnico e é consistente em 
relação às demonstrações inanceiras tomadas em conjunto. 

Outras informações que acompanham as demonstrações 
inanceiras e o relatório do auditor
A administração do Banco é responsável por essas outras informações 
que compreendem o Relatório da Administração. Nossa opinião sobre 
as demonstrações inanceiras não abrange o Relatório da Administra-
ção e não expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria so-
bre esse relatório.
Em conexão com a auditoria das demonstrações inanceiras, nossa 
responsabilidade é a de ler o Relatório da Administração e, ao fazê-lo, 
considerar se esse relatório está, de forma relevante, inconsistente 
com as demonstrações inanceiras ou com nosso conhecimento obtido 
na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de forma 
relevante. Se, com base no trabalho realizado, concluirmos que há 
distorção relevante no relatório da administração somos requeridos 
a comunicar esse fato. Conforme descrito na seção “Base para opi-
nião com ressalva” acima, não foi possível obter evidência de auditoria 
apropriada e suiciente devido à não conclusão, pela Administração do 
Banco, dos cálculos do potencial desembolso para suportar as saídas 
futuras que serão requeridas quando do desfecho da ação judicial e da 
conclusão do processo de liquidação dos planos de benefícios. Conse-
quentemente, exceto quanto à referida limitação de escopo, não temos 
nada a relatar.
 
Responsabilidades da administração e da governança pelas 
demonstrações inanceiras
A Administração do Banco é responsável pela elaboração e adequada 
apresentação das demonstrações inanceiras de acordo com as práti-
cas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às instituições autorizadas 
a funcionar pelo Banco Central do Brasil, e pelos controles internos 
que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de 
demonstrações inanceiras livres de distorção relevante, independen-
temente se causada por fraude ou erro.
Na elaboração das demonstrações inanceiras, a Administração é res-
ponsável pela avaliação da capacidade de o Banco continuar operando, 
divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua con-
tinuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das 
demonstrações inanceiras, a não ser que a Administração pretenda 
liquidar o Banco ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma 
alternativa realista para evitar o encerramento das operações.
Os responsáveis pela governança do Banco são aqueles com responsa-
bilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações 
inanceiras.

Responsabilidades dos auditores pela auditoria das demons-
trações inanceiras
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demons-
trações inanceiras, tomadas em conjunto, estão livres de distorção 
relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir 
relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é 
um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que uma au-
ditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacio-
nais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes 
existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e 
são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, 
possam inluenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões 
econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstra-
ções inanceiras.

Como parte de uma auditoria realizada de acordo com as normas brasi-
leiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento proissional, 
e mantemos ceticismo proissional ao longo da auditoria. Além disso:

• Identiicamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas de-
monstrações inanceiras, independentemente se causada por fraude 
ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em res-
posta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apro-
priada e suiciente para fundamentar nossa opinião. O risco de não 
detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que 
o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar 
os controles internos, conluio, falsiicação, omissão ou representações 
falsas intencionais.

• Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a au-
ditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às 
circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos opinião sobre 
a eicácia dos controles internos do Banco.

• Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabi-
lidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela 
Administração.

• Concluímos sobre a adequação do uso, pela Administração, da base 
contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de 
auditoria obtidas, se existe uma incerteza signiicativa em relação a 
eventos ou condições que possam levantar dúvida signiicativa em re-
lação à capacidade de continuidade operacional do Banco. Se concluir-
mos que existe uma incerteza relevante, devemos chamar atenção 
em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas 
demonstrações inanceiras ou incluir modiicação em nossa opinião, 
se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fun-
damentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso 
relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar o Banco 
a não mais se manter em continuidade operacional.

• Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das de-
monstrações inanceiras, inclusive as divulgações e se as demons-
trações inanceiras representam as correspondentes transações e os 
eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação ade-
quada.
Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, en-
tre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das 
constatações signiicativas de auditoria, inclusive as eventuais deici-
ências signiicativas nos controles internos que identiicamos durante 
nossos trabalhos.
Fornecemos também aos responsáveis pela governança declaração 
de que cumprimos com as exigências éticas relevantes, incluindo 
os requisitos aplicáveis de independência, e comunicamos todos os 
eventuais relacionamentos ou assuntos que poderiam afetar, consi-
deravelmente, nossa independência, incluindo, quando aplicável, as 
respectivas salvaguardas. 
Dos assuntos que foram objeto de comunicação com os responsáveis 
pela governança, determinamos aqueles que foram considerados como 
mais signiicativos na auditoria das demonstrações inanceiras do se-
mestre e exercício correntes e que, dessa maneira, constituem os Prin-
cipais Assuntos de Auditoria. Descrevemos esses assuntos em nosso 
relatório de auditoria, a menos que lei ou regulamento tenha proibido 
divulgação pública do assunto, ou quando, em circunstâncias extrema-
mente raras, determinarmos que o assunto não deve ser comunicado 
em nosso relatório porque as consequências adversas de tal comunica-
ção podem, dentro de uma perspectiva razoável, superar os benefícios 
da comunicação para o interesse público. 

Belém, 11 de março de 2019
KPMG Auditores Independentes
CRC PA-000742/F
Carlos Massao Takauthi
Contador CRC 1SP206103/O-4

Conselho Fiscal: Rogério Gabriel Nogalha de Lima - Presidente. 
Márcia Ribeiro Abreu - Conselheiro. Antonio Leonardo Silva Lindoso 
- Conselheiro. Paulo Mauger - Conselheiro. Conselho de Administra-
ção: Carlos Augusto Moreira Araújo – Presidente. Fábio Ribeiro Servo 
-      Conselheiro. Genival Francisco da Silva - Conselheiro. Valdecir José 
de Souza Tose - Conselheiro. Wilson Carvalho da Silva Júnior - Con-
selheiro. Comitê de Auditoria: Wagner Ormanes - Presidente. Carlito 
Silvério Ludwig - Membro. Clenio Severio Teribele - Membro. Diretoria 
Executiva: Valdecir José de Souza Tose – Presidente. Francimar Rodri-
gues Maciel - Diretor. Luis Petrônio Nunes Aguiar - Diretor. Luiz Cláudio 
Teixeira Sampaio - Diretor. Luiz Otávio Monteiro Maciel Júnior - Diretor. 

Contador: Valeida Neila Pessoa de Souza – CRC-PA Reg.011298/O.
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A T I V O 31.12.2018 31.12.2017
CIRCULANTE 11.210.303  8.871.404 
  Disponibilidades (Nota 4.a)  6.584.761  4.937.995 
  Recursos a Alocar  3.677.761  3.413.324 
  Recursos  Alocados  2.907.000  1.524.671 

Títulos e Créditos a 
Receber

(Nota 11.a)  30.338  30.799 

Proagro a Receber - 
Rural 

(Nota 11.b)  390  390 

Devedores por
Repasses

(Nota 5.a)  835  828 

Operações de Crédi-
to - Risco do Fundo

(Nota 5.a)  
266.155 

 
200.705 

  Financiamentos Pronaf  151.308  155.184 
  Financiamentos Rurais  142.928  78.136 
  Financiamentos Industriais
  Agroindustriais

 1.108  1.074 

  Provisão Operações de
  Crédito

(Nota 5.b)  (29.189)  (33.689)

Operações de Crédi-
to - Risco Comparti-
lhado

(Nota 5.a)
 

4.390.642 

 

3.761.380 
  Financiamentos Pronaf  601.980  541.012 
  Financiamentos Rurais  2.058.169  1.679.919 

Financiamentos Industriais/Agroin-
dustriais

 622.054  591.669 

Financiamentos - Comércio e Ser-
viços

 1.236.521  1.084.595 

Provisão Operações de 
Crédito

(Nota 5.b)  (128.082)  (135.815)

Provisão Bônus de 
Adimplência

(Nota 6.a)  (62.818)  (60.693)

NÃO CIRCULANTE  17.192.680 16.946.647 
Devedores por Re-
passes

(Nota 5.a)  5.174  6.011 

Operações de Crédi 
to - Risco do Fundo

(Nota 5.a)  
819.253 

 
917.113 

  Financiamentos Pronaf  410.499  451.126 
  Financiamentos Rurais  413.990  472.201 

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
Exercício indo em 31 de dezembro de 2018 e 2017

(Em milhares de Reais)

Exercício/2018 Exercício/2017
Receitas  1.297.138  1.547.690 

Operações de crédito (Nota 5.h)  719.397  730.685 
Remuneração das disponibilidades (Nota 4.b)  364.492  362.906
Recuperação de créditos baixados (Nota 5.f)  178.590  335.282 
Recuperação de encargos e despesas (Nota 5.i)  34.659  118.817 

Despesas (1.210.190) (1.373.541)
De administração (Nota 7.b)  (498.703)  (463.955)
De remuneração agente - Pronaf (Nota 8.a)  (96.082)  (96.538)
De auditoria externa  (216)  (179)
De renegociações (Nota 5.d)  (38.706)  (111.131)
De bônus de adimplência (Nota 6.b)  (158.999)  (111.153)
De provisão operações de crédito (Nota 5.b)  (333.060)  (344.696)
De rebates (Nota 5.e)  (43.858)  (209.189)
Outras despesas (Nota 5.g)  (40.566)  (36.700)

Lucro no Exercício  86.948  174.149 
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações inanceiras

Financiamentos Industriais/Agroin-
dustriais

 3.026  3.608 

Provisão Operações de 
Crédito

(Nota 5.b)  (8.262)  (9.822)

Operações de Crédi-
to - Risc   o Compar-
tilhado

(Nota 5.a)  16.656.914 16.318.583 

  Financiamentos Pronaf  2.156.109  2.162.915 
  Financiamentos Rurais  5.711.623  4.970.910 

Financiamentos Industriais/Agroin-
dustriais

 3.572.177  3.690.157 

Financiamentos - Comércio e Ser-
viços

 5.217.356  5.495.021 

Provisão Operações de 
Crédito

(Nota 5.b)  (351)  (420)

Provisão Bônus de 
Adimplência

(Nota 6.a)  (288.661)  (295.060)

TOTAL DO ATIVO  28.402.983 25.818.051 

P A S S I V O
CIRCULANTE  51.610  47.142 
  Outras Obrigações (Nota 7.a)  51.610  47.142 
   Taxa de Administração  51.610  47.142 
NÃO CIRCULANTE  28.351.373 25.770.909 
  Patrimônio Líquido (Nota 9)  28.351.373 25.770.909 

Repasses do Tesouro no Exer-
cício

 2.493.516  2.319.773 

  Primeiro Semestre  1.358.233  1.251.832 
  Segundo Semestre  1.135.283  1.067.941 

Repasses do Tesouro nos Exercí-
cios Anteriores

 25.161.241 22.841.468 

Lucros de Exercícios 
Anteriores

 609.668  435.519 

Lucro no Exercício  86.948  174.149 
Primeiro Semestre  (51.824)  (9.150)
Segundo Semestre  138.772  183.299 

TOTAL DO PASSIVO  28.402.983 25.818.051 
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações inan-
ceiras
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DEMONSTRAÇÃO DA EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Exercício indo em 31 de dezembro de 2018 e 2017

(Em milhares de Reais)

E   V   E   N   T   O   S
Transferências 

de Exercícios 
Anteriores

Transferências do 
Exercício

Resultado 
Acumulado

Total

Saldo em 31/12/2016  20.961.674  2.438.748  (123.435) 23.276.987 
Incorporação das transferências do exercício anterior  2.438.748  (2.438.748)  -  - 
Transferências do Tesouro Nacional no Exercício  -  2.319.773  -  2.319.773 
Resultado do Exercício  -  -  174.149  174.149 
Saldo em 31/12/2017  23.400.422  2.319.773  50.714 25.770.909 
Mutações do período  2.438.748  (118.975)  174.149  2.493.922 
Saldo em 31/12/2017  23.400.422  2.319.773  50.714 25.770.909 
Incorporação das transferências de exercícios anteriores  2.319.773  (2.319.773)  -  - 
Transferências do Tesouro Nacional  -  2.493.516  -  2.493.516 
Resultado do exercício  -  -  86.948  86.948 
Saldo em 31/12/2018  25.720.195  2.493.516  137.662 28.351.373 
Mutações do período  2.319.773  173.743  86.948  2.580.464 
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações inanceiras

NOTA 1 – Contexto Operacional
O Fundo Constitucional de Financiamento do Norte (FNO) foi criado 
pelo artigo 159, inciso I, alínea “c” da Constituição Federal de 1988, 
e regulamentado pela Lei nº 7.827, de 27 de setembro de 1989 e de-
mais legislações posteriores. O FNO representa o principal instrumento 
econômico-inanceiro para a promoção do desenvolvimento sustentá-
vel da Região Norte, sendo administrado pelo Banco da Amazônia S.A., 
instituição inanceira pública federal de caráter regional, que tem sede 
administrativa na Av. Presidente Vargas, n. 800, Belém (PA). 
a)   Área de atuação
Os recursos inanceiros do FNO são destinados a atender os setores 
produtivos dos sete estados que integram a base político-institucio-
nal da Região Norte, compreendendo: Acre, Amapá, Amazonas, Pará, 
Rondônia, Roraima e Tocantins, abrangendo uma área territorial de 
3.853.327,3 km², composta por 450 municípios.

b)   Política de alocação de recursos
Os recursos do FNO são aplicados pelo Banco da Amazônia em confor-
midade com o Plano de Aplicação de Recursos Financeiros Anual, ela-
borado com observância à legislação vigente; contemplando políticas, 
planos e programas do Governo Federal; e, alinhamento com  diretri-
zes, prioridades e orientações estratégicas, compreendendo:

b.1) Diretrizes e prioridades deinidas pelo Conselho Deliberativo 
(CONDEL) da Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia 
(SUDAM);
b.2) Orientações estratégicas do Governo Federal contidas nas po-
líticas, planos e programas para a Região, compreendendo: o Plano 
Plurianual (PPA) 2016-2019; o Plano Mais Brasil; o Plano Brasil 
Maior; o Plano Brasil sem Miséria; o Plano Amazônia Sustentável 
(PAS); o Plano Nacional sobre Mudança do Clima (PNMC); o Plano 
Regional de Desenvolvimento da Amazônia (PRDA), a Política Na-
cional de Desenvolvimento Regional (PNDR); a Política Nacional 
de Agricultura Familiar; a Política Nacional de Arranjos Produtivos 
Locais; a Política Nacional de Turismo (PNT); o Programa de Acele-
ração do Crescimento (PAC); o Programa Mais Cultura; a Lei Geral 
das Micro e Pequenas Empresas; e as políticas de desenvolvimento 
industrial e de incentivo às exportações, a pesca e aquicultura; e
b.3) Políticas e prioridades dos estados da Região Norte.

c)   Programas de inanciamento
Em 2018, o FNO está sendo operacionalizado através de cinco progra-
mas de inanciamento, a saber: Programa Nacional de Fortalecimento 
da Agricultura Familiar (FNO-PRONAF); Programa de Financiamento do 
Desenvolvimento Sustentável da Amazônia (FNO-Amazônia Susten-

DEMONSTRAÇÕES DO FLUXO DE CAIXA 
Exercício indo em 31 de dezembro de 2018 e 2017

(Em milhares de Reais)

31.12.2018 31.12.2017

Fluxo de caixa das atividades operacionais
Lucro no Exercício  86.948  174.149 
Despesa de provisão para operações de crédito (Nota 5.b)  333.060  344.696 
Despesa de provisão para bônus de adimplência (Nota 6.b)  158.999  111.153 
Lucro líquido ajustado  579.007  629.998 

Redução em títulos e créditos a receber  462  180 
(Aumento) de devedores por repasses  830  1.085 
(Aumento) em operações de crédito  (1.431.517)  (1.038.378)
Redução em outras obrigações  4.468  (64.174)
Caixa líquido utilizado proveniente das atividades operacionais (1.425.757) (1.101.287)

Fluxo de caixa das atividades de inanciamentos
Recursos recebidos do Tesouro Nacional  2.493.516  2.319.773 
Caixa líquido gerado das atividades de inanciamento  2.493.516  2.319.773 

Aumento de caixa e equivalentes de caixa  1.646.766  1.848.484 

Demonstração da variação do caixa e equivalentes de caixa
No inicio do período (Nota 4.a)  4.937.995  3.089.511 
No im do período (Nota 4.a)  6.584.761  4.937.995 
Aumento de caixa e equivalentes de caixa  1.646.766  1.848.484 
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações inanceiras

FUNDO CONSTITUCIONAL DE FINANCIAMENTO DO NORTE - FNO
Notas explicativas às Demonstrações Financeiras em 31 de dezembro de 2018 e 2017

(Milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)
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tável); Programa de Financiamento para Manutenção e Recuperação 
da Biodiversidade Amazônica (FNO-Biodiversidade); Programa de Fi-
nanciamento às Micro e Pequenas Empresas e Microempreendedores 
Individuais (FNO-MPEI); e, Programa de Financiamento em Apoio à 
Agricultura de Baixo Carbono (FNO-ABC). 

d)   Fiscalização 
No cumprimento do art. 19 da Lei nº 7.827/1989, as demonstrações 
inanceiras do FNO são auditadas e publicadas semestralmente, como 
também icam à disposição dos Órgãos de controle e iscalização, como 
Corregedoria Geral da União (CGU)/Tribunal de Contas da União (TCU), 
inclusive sendo encaminhadas anualmente ao Congresso Nacional.

NOTA 2 – Apresentação das demonstrações inanceiras
As demonstrações inanceiras foram elaboradas a partir de diretrizes 
contábeis emanadas da legislação societária, quando aplicáveis, legis-
lação federal aplicada aos Fundos Constitucionais, sobretudo a Lei nº 
7.827/1989 e Portaria Interministerial MI/MF nº 11, de 28 de dezem-
bro de 2005, e instruções do Banco Central do Brasil.
As demonstrações contábeis foram aprovadas pela Diretoria em 01 de 
março de 2019 e levadas ao conhecimento do Conselho de Administra-
ção em 11 de março de 2019.

a) Base de mensuração moeda funcional e moeda de 
apresentação
Essas demonstrações inanceiras são apresentadas em real, que é 
a moeda funcional do FNO. Todas as informações inanceiras apre-
sentadas em real foram arredondadas para o milhar mais próximo, 
exceto quando indicado de outra forma.

NOTA 3 – Resumo das principais práticas contábeis

As principais práticas contábeis adotadas pelo Banco, para com  o FNO, 
são:
a)   Apropriação de receitas e despesas
As receitas são oriundas de:
•  encargos inanceiros das operações de crédito;
•  recuperações de créditos baixados; e
•  remuneração dos recursos disponíveis paga pelo Banco

As despesas são decorrentes de:
•  taxa de administração;
•  remuneração do agente inanceiro PRONAF;
•  serviços de auditoria externa;
•  rebates, descontos e/ou expurgo de encargos inanceiros, concedi-
dos por ocasião das renegociações de créditos, quando autorizados por 
normativos dos órgãos reguladores;
•  remissão dos inanciamentos vinculados ao  Programa Especial de 
Crédito para Reforma Agrária (PROCERA);
•  provisões de bônus de adimplência; e 
•  provisões para créditos de liquidação duvidosa.

As receitas e despesas são apropriadas pelo regime de competência.
Os encargos inanceiros das operações de crédito são devidos e con-
sequentemente calculados de acordo com as regras deinidas pela Lei 
nº 10.177/2001 e suas alterações, enquanto que nos inanciamen-
tos vinculados ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura 
Familiar (PRONAF) e ao Programa Especial de Crédito para Reforma 
Agrária (PROCERA) os encargos variam de acordo com as legislações 
e regulamentos dos Programas constantes no Manual de Crédito Rural 
(MCR), no capítulo 10, do Banco Central do Brasil (BACEN).

b)   Taxa de administração
A taxa de administração devida ao Banco é calculada mensalmente, 
com base na alíquota de 0,25% sobre o patrimônio líquido reduzido 
pelos saldos médios diários das operações de crédito vinculadas ao 
PRONAF B, A/C e Floresta, ou 20% dos recursos ingressados da Secre-
taria do Tesouro Nacional (STN), dos dois métodos o de menor valor, 
na forma do art. 3º do Decreto nº 5.641/2005.

c)   Remuneração do agente inanceiro Pronaf
A remuneração do agente inanceiro devida ao banco administrador é 
apurada mensalmente, sobre os saldos médios diários das operações 
de crédito vinculadas ao PRONAF, em conformidade com as regras de-
inidas nos itens 17, 17-A, 17-B, 18 e 19 da Seção 1, capítulo 10 do 
MCR do BACEN.

d)   Caixa e equivalentes de caixa
O caixa e equivalentes de caixa são representados pelos saldos dos 

recursos do FNO depositados no Banco, enquanto não liberados aos to-
madores, formado pelas transferências oriundas da STN e dos retornos 
dos inanciamentos, remunerações pela taxa extramercado divulgada 
pelo BACEN pagas pelo banco administrador, deduzindo as liberações 
de crédito, o del credere, as remunerações do agente inanceiro PRO-
NAF, as renegociações de operações já honradas pelo Banco e fundos 
garantidores e as despesas de taxa de administração e serviços de 
auditoria externa.
e)   Devedores por repasses
As operações de repasses a outras instituições inanceiras estão de-
monstradas pelo valor  principal do crédito, acrescido dos encargos 
inanceiros calculados “pro rata dia” e apropriados pelo regime de com-
petência.

f)   Operações de crédito 
As operações de crédito são demonstradas pelo valor principal acres-
cido dos encargos inanceiros calculados “pro rata dia” e apropriados 
pelo regime de competência. Nos créditos com risco compartilhado, os 
encargos incidentes sobre cada parcela vencida, inclusive os de inadim-
plência, são registrados em contas retiicadoras de rendas a apropriar.

As operações de crédito vencíveis nos próximos 12 meses ao do fecha-
mento de balanço são classiicadas no ativo circulante e as vencíveis 
acima deste período são classiicadas no ativo não circulante.
De acordo com a legislação vigente, o risco das operações com recur-
sos do FNO está assim distribuído:
1. Risco integral do FNO - operações vigentes contratadas até 30 de 
novembro de 1998 de acordo com a Lei nº 7.827/1989, operações 
vinculadas aos programas do PROCERA, PRONAF A,  B,  A/C, Floresta, 
operações da linha de crédito emergencial e operações de repasses a 
outras instituições inanceiras;
2. Risco compartilhado (50% para o Banco e 50% para o FNO) - ope-
rações vigentes contratadas a partir de 1º de dezembro de 1998, con-
forme regulamento da Lei n°  10.177/2001.

g)   Provisão para créditos de liquidação duvidosa
A provisão das operações de crédito consiste no total das parcelas de 
principal e encargos vencidas a partir de 180 dias, sendo baixadas 
como prejuízo quando atingem 360 dias de atraso, conforme disposto 
na Portaria Interministerial MIN/MF nº 11/2005. 
Com base na Portaria Interministerial MI/MF nº 244, de 14 de outubro 
de 2008, as operações de crédito renegociadas com base na Lei nº 
11.775/2008 retornaram à carteira com o seu respectivo registro de 
provisão, assim constituído:
•  montante das parcelas que já haviam sido baixadas como prejuízo; 
e/ou
•  valor da provisão existente antes da referida renegociação.

Essa provisão está registrada totalmente no ativo não circulante.
As renegociações das operações de crédito ocorridas através de nor-
mas internas do banco administrador revertem provisão, se existente, 
em função do retorno do crédito à normalidade.

h)   Provisão para bônus de adimplência
Em conformidade com os normativos legais para os Fundos Constitu-
cionais são concedidos bônus de adimplência aos tomadores de crédito, 
desde que a parcela da dívida seja paga até a data do vencimento.
A provisão para bônus de adimplência é constituída somente para as 
operações em situação de normalidade, considerando o bônus a ser 
concedido até o vencimento inal da operação, sendo classiicada nos 
ativos circulante e não circulante. 

i)   Patrimônio líquido
Os recursos repassados e creditados diretamente ao patrimônio líqui-
do estão representados pelos valores originais depositados no Banco, 
acrescidos dos resultados operacionais.

j)   Sistemática contábil
O FNO possui contabilidade própria, valendo-se para tal do sistema 
contábil do Banco da Amazônia S.A., todos os registros de atos e fatos, 
incluindo a apuração de receitas e despesas são realizados em contas 
de compensação do Banco conforme previsto na Carta Circular do Ban-
co Central nº 2.217, de 09 de setembro de 1991.

k)   Isenção tributária
Conforme o art. 8º da Lei nº 7.827/1989, o FNO goza de isenção tribu-
tária, estando os seus resultados, rendimentos e operações de inan-
ciamento desonerados de qualquer tributo ou contribuição.
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l)   Eventos subsequentes

Evento subsequente ao período a que se referem as demonstrações i-
nanceiras é aquele evento, favorável ou desfavorável, que ocorre entre 
a data inal do período e a data na qual é autorizada a emissão dessas 
informações. Dois tipos de eventos podem ser identiicados:

1. os que evidenciam condições que já existiam na data inal do perío-
do a que se referem as demonstrações inanceiras, e;

2. os que são indicadores de condições que surgiram subsequentemen-
te ao período contábil a que se referem as demonstrações inanceiras.

Não houve qualquer evento subsequente relevante para as demonstra-
ções inanceiras encerradas em 31 de dezembro de 2018.

NOTA 4 - Caixa e equivalentes de caixa
a)   Composição

31/12/2018 31/12/2017

Recursos a alocar 3.677.761 3.413.324

Recursos alocados 2.907.000 1.524.671

TOTAL 6.584.761 4.937.995

Recursos a alocar são os recursos livres para aplicação, enquanto que 
os recursos alocados são aqueles que estão comprometidos com ope-

rações de crédito contratadas a liberar e com a taxa de administração 
apropriada no mês base.

b)   Movimentação da disponibilidade

31/12/2018 31/12/2017

Saldo Inicial 4.937.995 3.089.511

Ingresso recursos do 
Tesouro Nacional

2.493.516 2.319.773

Reembolso 3.672.494 3.313.835

Valores indenizados pelo 
Banco

270.111 232.916

Remuneração do dis-
ponível

364.492 362.905

Desembolso (3.823.834) (2.929.454)

Despesas operações rene-
gociada e/ou indenizada

(136.264) (239.582)

Del credere (603.216) (587.062)

Taxa de administração (590.317) (664.668)

Despesa Auditoria (216) (179)

Saldo Final 6.584.761 4.937.995

 
NOTA 5 - Operações de crédito

a)   Composição da carteira

Risco do Fundo

31/12/2018 31/12/2017

A vencer Vencido Total A vencer Vencido Total

Indústria, comércio e serviços 3.606 528 4.134 4.187 495 4.682

Pronaf 509.880 51.927 561.807 554.399 51.911 606.310

Rurais 533.313 23.605 556.918 520.857 29.480 550.337

Subtotal 1.046.799 76.060 1.122.859 1.079.443 81.886 1.161.329

Provisão para operações de crédito *(8.262) (29.189) (37.451) *(9.822) (33.689) (43.511)

Devedores por repasses 6.009 - 6.009 6.839 - 6.839

Total líquido 1.044.546 46.871 1.091.417 1.076.460 48.197 1.124.657

Risco Compartilhado

31/12/2018 31/12/2017

 A vencer  Vencido  Total  A vencer  Vencido  Total 

Indústria, comércio e serviços 10.340.818 307.290 10.648.108 10.551.323 310.119 10.861.442

Pronaf 2.616.521 141.568 2.758.089 2.568.817 135.110 2.703.927

Rurais 7.621.621 148.171 7.769.792 6.452.254 198.575 6.650.829

Subtotal 20.578.960 597.029 21.175.989 19.572.394 643.804 20.216.198

Provisão para operações de crédito *(351) (128.082) (128.433) *(420) (135.815) (136.235)

Total líquido 20.578.609 468.947 21.047.556 19.571.974 507.989 20.079.963

Circulante 4.657.632 3.962.913

Não circulante 17.481.341 17.241.707
*Provisão constituída conforme Portaria Interministerial n° 244/2008.
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a.1) Operações a vencer

Risco do Fundo

0-15 dias    15-30 dias 31 – 60 dias 61 – 90 dias 91 – 180 dias 181 – 360 dias acima de 360 dias total da carteira
Indústria, 
comércio e 
serviços - 66 48 48 145 682 2.617 3.606
Rural - 2.476 16.394 478 3.844 98.129 411.992 533.313
Pronaf - 8.169 5.451 4.119 13.511 68.761 409.869 509.880
Devedores 
por repasse - - - - - 6.009 - 6.009
Total 
31.12.2018 - 10.711 21.893 4.645 17.500 173.581 824.478 1.052.808
Total 
31.12.2017 - 9.811 20.330 6.609 17.143 113.376 919.013 1.086.282

Risco Compartilhado

0-15 dias   15-30 dias 31 – 60 dias 61 – 90 dias 91 – 180 dias 181 – 360 dias acima de 360 dias total da carteira
Indústria, 
comércio e 
serviços 156.774 124.768 129.059 393.031 749.935 8.787.251 10.340.818
Rural - 64.573 58.526 104.749 432.865 1.266.564 5.694.344 7.621.621
Pronaf - 35.442 25.296 24.746 93.156 282.172 2.155.709 2.616.521
Total 
31.12.2018 - 256.789 208.590 258.554 919.052 2.298.671 16.637.304 20.578.960
Total 
31.12.2017 - 240.198 234.773 182.906 743.582 1.857.327 16.313.608 19.572.394

a.2) Operações vencidas 

Risco do Fundo

0-15 dias    15-30 dias 31 – 60 dias 61 – 90 dias 91 – 180 dias 181 – 360 dias acima de 360 dias total da carteira
Indústria, 
comércio e 
serviços 9 9 9 29 63 409 528
Rural 1.572 253 7.513 1.829 10.440 1.998 23.605
Pronaf 11.372 7.263 6.445 10.432 15.785 630 51.927
Total 
31.12.2018

12.953 7.525 13.967 12.290 26.288 3.037 76.060

Total 
31.12.2017

12.957 6.938 15.557 12.898 29.915 3.621 81.886

Risco Compartilhado
0-15 dias     15-30 dias 31 – 60 dias 61 – 90 dias 91 – 180 dias 181 – 360 dias acima de 360 dias total da carteira

Indústria, 
comércio e 
serviços

28.578 26.609 25.874 75.706 148.196 2.282 307.290

Rural 20.143 11.377 12.237 42.122 44.903 17.279 148.171
Pronaf 28.543 16.291 11.985 35.347 48.932 400 141.568

Total 
31.12.2018 77.264 54.277 50.096 153.175 242.031 19.961 597.029
Total 
31.12.2017 83.969 65.834 57.427 166.894 249.747 19.789 643.804
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b) Movimentação da provisão das operações de crédito
Nas provisões dos exercícios indos em 31 de dezembro de 2018 e 31 de 
dezembro de 2017 foram registradas as baixas das parcelas de principal 
e de encargos vencidas há mais de 360 dias, a seguir demonstradas:

31/12/2018 31/12/2017

Saldo Inicial (179.746) (154.842)

   Risco Integral FNO (43.511) (54.606)

   Risco Compartilhado (136.235) (100.236)

Provisões constituídas (333.060) (344.696)

   Risco Integral FNO (70.694) (78.786)

   Risco Compartilhado (262.366) (265.910)

Valores baixados 346.922 319.792

   Risco Integral FNO 76.754 89.881

   Risco Compartilhado 270.168 229.911

Saldo inal (165.884) (179.746)

   Risco Integral FNO (37.451) (43.511)

   Risco Compartilhado (128.433) (136.235)

c) Créditos baixados
As parcelas de principal e encargos pendentes de pagamento há mais de 
360 dias foram baixadas como prejuízo, cujo montante no exercício foi 
de R$ 617.090 (R$ 549.703 em 31 de dezembro de 2017). As parcelas 
baixadas de responsabilidade do Fundo, risco integral e compartilha-
do, somam R$ 346.922 (R$ 319.792 em 2017); sendo assumido  pelo 
Banco as parcelas de risco compartilhado no valor de R$ 270.168 ( R$ 
229.911 em 2017).

d) Renegociações de operações de crédito
O total de operações de crédito renegociadas no exercício foi de R$ 
3.350.376 (R$2.879.667 em 2017), sendo que R$ 1.625.368 (R$ 
1.180.712 em 2017) referem-se a operações regularizadas por ação 
administrativa do agente inanceiro e R$ 1.725.007 (R$ 1.698.955 em 
2017) correspondem as renegociações amparadas por lei.

As despesas com renegociação neste exercício foram de R$ 38.706 (R$ 
111.131 em 2017).

e) Rebates de operações ativas e baixadas
Em conformidade com as Resoluções CMN nº 4.298, 4.299/2014 e, em 
sua maioria, com a Lei n° 13.340/2016, foram autorizadas concessões 
de rebates para a liquidação das operações contratadas ao amparo das 
linhas de crédito rural. No exercício foram registradas despesas de reba-
tes no montante de R$ 43.858 (R$ 209.189 em 2017).

f) Recuperação de créditos baixados 
O FNO foi ressarcido pelo valor de R$ 178.590 (R$ 335.282 em 2017) 
e o Banco por R$ 110.483 (R$ 216.285  em 2017), referentes às re-
cuperações de créditos baixados como prejuízo, entre renegociações e 
pagamentos pelos inanciados.
As recuperações por renegociações e liquidações, amparadas pela Lei 
13.340/2016, somaram R$ 133.131.974 para FNO (R$ 274.473 em 
2017) e R$ 104.560.762 (R$ 215.245 em 2017) para o Banco. 

g) Outras despesas 
Foi ressarcido ao Banco o valor de R$ 40.566 (R$ 36.700 em 2017), 
referente à regularização de operações de crédito que tinham sido hon-
radas integralmente pelo Banco ao FNO.

h) Rendas de operações de crédito
As rendas de operações de crédito estão demonstradas pelo valor líqui-
do do del credere do banco administrador:

Exercício/2018 Exercício/2017

Encargos inanceiros 
operações de crédito 1.322.613 1.317.746

Del Credere do banco 
administrador (603.216) (587.061)

Total líquido 719.397 730.685

i) Del Credere
É o valor pago ao Banco para cobrir os riscos de crédito assumidos 
pela instituição. O Del Credere é de 3% a.a. apenas para as operações 
contratadas a partir de 01.12.1998 em razão do risco ser compartilha-
do, conforme estabelecido no art. 9º-A da Lei 7.827, de 27.09.1989. 
O Del Credere pago ao banco administrador foi de R$ 603.216 (R$ 
587.061 em 2017) sendo deduzido dos encargos inanceiros das ope-
rações de crédito do Fundo.

j) Recuperação de encargos e despesa
As liquidações e renegociações de operações de crédito que tiveram 
como base art. 1°, § 1° e art. 2º da Lei n° 13.340/2016, e resultaram 
ao Fundo, na recuperação de encargos e despesas no montante de R$ 
34.659 (R$ 118.817 em 2017), referentes ao bônus, multa, mora e 
outros encargos de inadimplemento, anteriormente reconhecidos.

NOTA 6 - Provisão para bônus de adimplência

a) Movimentação

  31/12/2018 31/12/2017

Saldo inicial (355.753) (416.891)

Constituição (158.999) (111.153)

Concessão 163.273 172.291

Saldo inal (351.479) (355.753)

b) Despesas

Exercício/2018 Exercício/2017

Despesas com bônus no 
exercício (158.999) (111.153)

NOTA 7 - Taxa de administração

A taxa de administração é calculada mensalmente, aplicando-se o per-
centual de 3% ao ano sobre o Patrimônio Líquido do Fundo, limitada 
em cada exercício, a 20% do valor das transferências efetuadas pela 
STN, de que trata o art. 13 da Medida Provisória nº 2.199-14, de 24 
de agosto de 2001.

a) Obrigações

31/12/2018 31/12/2017

Taxa de administração 
a pagar 51.610 47.142

Refere-se ao valor apropriado no último dia útil do mês de dezembro, 
cujo desembolso ocorreu no primeiro dia útil do mês subsequente.

b) Despesas

Exercício/2018       Exercício/2017

Taxa de adminis-
tração do exercício (498.703) (463.955)

Neste exercício, a taxa de administração foi constituída pelo limitador 
de 20% dos repasses da STN, conforme sistemática de cálculo deinida 
no art. 3º do Decreto nº 5.641/2005, a seguir demonstrada.

NOTA 8 - Remuneração agente PRONAF

a) Despesas

Exercício/2018 Exercício/2017

Remuneração PRONAF 
risco integral FNO (13.438) (14.574)

Remuneração PRONAF 
risco compartilhado (82.644) (81.964)

Total de despesas  (96.082) (96.538)
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NOTA 9 - Patrimônio líquido

O patrimônio líquido corresponde ao saldo do exercício anterior acres-
cido das transferências da STN e do resultado do exercício. De acordo 
com o art. 6º, inciso I, da Lei nº 7.827/1989, os repasses da STN aos 
Fundos Constitucionais de Financiamento são provenientes de 3% do 
produto da arrecadação do imposto sobre a renda e proventos de qual-
quer natureza e do imposto sobre produtos industrializados, na forma 
do art. 159, inciso I, alínea “c” da Constituição Federal, cabendo ao 
FNO o percentual de 0,6% daquele montante arrecadado.
Os saldos das transferências da STN e do Lucro dos exercícios indos 
em 30 de dezembro de 2018 e 2017 foram:

  31/12/2018 31/12/2017

Repasses da STN no 
exercício 2.493.516 2.319.773

Repasses da STN em 
períodos anteriores 25.161.241 22.841.468

Lucros de períodos 
anteriores 609.668 435.519

Lucro do exercício 86.948 174.149

Patrimônio Líquido 28.351.373 25.770.909

NOTA 10 – Contingências

Até o inal do exercício de 2018, o Banco não teve conhecimento da 
existência de quaisquer obrigações contingentes imputadas ao FNO 
e que devam ser objeto de registro contábil ou de divulgação. Estas 
avaliações são efetuadas com o apoio da consultoria jurídica do admi-
nistrador Banco.

NOTA 11 - Partes relacionadas

O FNO realiza transações bancárias com seu administrador, o Banco. 
A remuneração sobre os valores disponíveis é calculada e registrada, 
mensalmente, mediante a aplicação da taxa extramercado divulgada 
pelo BACEN, conforme previsto no art. 4º da Lei nº 9.126, de 10 de 
novembro de 1995, alterado pela Lei nº 10.177/2001, o que impos-
sibilita a aplicação dos recursos disponíveis com outro indexador de 
rentabilidade.

As atualizações das movimentações de caixa e equivalentes de caixa, 
títulos e créditos a receber, outras obrigações e demais transações 
entre partes relacionadas são efetuadas tomando como parâmetro as 
taxas médias praticadas com terceiros.

  31/12/2018 31/12/2017

Ativo

Caixa e equiva-
lentes de caixa – 
Nota 4(a)                                         

6.584.761 4.937.995

Títulos e créditos 
a receber – Nota 
11(a)

30.338 30.799

Proagro a receber – 
crédito rural – Nota 
11(b)

390 390

Passivo

Taxa de adminis-
tração a pagar - 
Nota 7(a) 51.610 47.142

       Exercício/2018       Exercício/2017

Resultado

Rendas de re-
muneração das 
disponibilidades – 
Nota 4(b) 364.492 362.906

Despesas de ad-
ministração – Nota 
7(b) (498.703) (463.955)

Despesas de re-
muneração agente 
Pronaf – Nota 8(a) (96.082) (96.538)

Despesas de oper-
ações indenizadas 
– Nota 5(g) (40.566) (36.700)

Del Credere do 
banco administra-
dor – Nota 5(i) (603.216) (587.061)

a) Os títulos e créditos a receber serão efetivados no segundo dia útil 
subsequente, conforme permitido pela Portaria Interministerial MI/MF 
nº 11/2005, que estão assim constituídos e correspondem a:
• Valores a serem repassados pelo Banco referentes aos 50% das par-
celas baixadas, no mês de junho, assumido como prejuízo, em razão de 
sua responsabilidade face o  risco ser compartilhado; e
• Valores recebidos por recuperação de operações de crédito já  baixa-
das como prejuízo, nos dois últimos dias úteis do mês de junho.

b) O Proagro a Receber é constituído pelos valores das parcelas de 
inanciamentos rurais e das despesas de comprovação de perdas im-
putáveis ao Programa de Garantia da Atividade Agropecuária (PROA-
GRO), aguardando ressarcimento do BACEN.

NOTA 12 – Processo de gerenciamento de riscos

A Gestão de Riscos do FNO está inserida no ambiente de controle do 
Banco, seu administrador, e tem como objetivo permear os riscos exis-
tentes em todas as atividades do FNO, de modo a maximizar as opor-
tunidades e minimizar os efeitos negativos, contribuindo para que os 
objetivos sejam alcançados, as causas geradoras de danos sejam eli-
minadas, ou os efeitos sejam mitigados de modo a não prejudicar ou 
fragilizar o regular andamento dos processos.
a) Risco de crédito
Risco de crédito está associado à possibilidade de perda resultante da 
incerteza quanto ao recebimento de valores pactuados com tomadores 
dos inanciamentos, contrapartes de contratos ou emissores de títulos. 
No caso do FNO, para se alinhar às melhores práticas de gestão do 
risco de crédito e aumentar a eiciência na gestão do seu capital econô-
mico, o Banco, na função de administrador, utiliza sua política de risco 
de crédito, que tem como propósito estabelecer estratégias, rotinas, 
sistemas e procedimentos direcionados à mensuração e mitigação da 
exposição ao risco de crédito, à prevenção e redução da inadimplência 
e manutenção da boa qualidade do crédito em todas as operações em 
que o FNO atua como uma das contrapartes.
A constituição da provisão para operações de crédito é feita utilizan-
do-se os critérios estabelecidos na Portaria Interministerial MI/MF nº 
11/2005, portanto considerando o total das parcelas de principal e en-
cargos vencidas a partir de 180 dias, sendo baixadas como prejuízo 
quando atingem 360 dias de atraso, sobre a carteira de inanciamen-
tos, cujo risco é atribuído ao FNO.
O FNO compartilha, substancialmente, o risco de sua carteira com o 
banco administrador.

b) Risco de mercado
Risco de Mercado relete a possibilidade de perdas que podem ser oca-
sionadas por mudanças no comportamento das taxas de juros, do câm-
bio, dos preços das ações e dos preços de commodities.
A exposição do FNO ao risco de mercado decorrente das alterações das 
taxas de juros, é mitigada, no mínimo, em 50%, nos exercícios indos 
em 31 de dezembro de 2018 e 2017, em cerca de 94% de sua carteira 
de crédito cujo o risco é compartilhado com o Banco.
Os métodos utilizados para gerenciar os riscos ao qual o FNO está su-
jeito não constituem garantia contra eventuais perdas patrimoniais que 
possam ser incorridas pelo Fundo.

NOTA 13 – Outras informações

a) Registro no Siai – Sistema Integrado de Administração Financeira 
do Governo Federal
• Os saldos do FNO estão disponíveis no Siai, por força da Portaria 
Interministerial MI/MF nº 11/2005.
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CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
PARECER CA Nº 2019/003
De acordo com o disposto no artigo 142, inciso V, da Lei nº 6.404, de 
15/12/1976, o Conselho de Administração do Banco da Amazônia S/A, 
em reunião ordinária realizada nesta data, após analisar o Relatório 
dos Auditores Independentes, de 11/03/2019, e por considerar que 
os documentos representam adequadamente em todos os aspectos 
relevantes a posição patrimonial e inanceira do Fundo Constitucional 
de Financiamento do Norte – FNO, referentes ao exercício de 2018, 
manifesta-se favorável a sua aprovação.
Brasília (DF), 11 de março de 2019.

Relatório dos auditores independentes sobre as demonstrações 
inanceiras

Aos
Administradores do
Fundo Constitucional de Financiamento do Norte - FNO (Administrado 
pelo Banco da Amazônia S.A.)
Belém - PA

Opinião
Examinamos as demonstrações inanceiras do Fundo Constitucional de 
Financiamento do Norte - FNO (“Fundo”) que compreendem o balanço 
patrimonial em 31 de dezembro de 2018 e as respectivas demonstra-
ções do resultado, das mutações do patrimônio líquido e dos luxos de 
caixa para o exercício indo nessa data, bem como as correspondentes 
notas explicativas, compreendendo as políticas contábeis signiicativas 
e outras informações elucidativas.

Em nossa opinião, as demonstrações inanceiras acima referidas apre-
sentam, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e i-
nanceira do Fundo em 31 de dezembro de 2018, o desempenho de 
suas operações e os seus luxos de caixa para o exercício indo nessa 
data de acordo com as práticas contábeis apresentadas na Nota Ex-
plicativa nº 2.

Base para opinião
Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e 
internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformi-
dade com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada 
“Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações inan-
ceiras”. Somos independentes em relação ao Fundo, de acordo com os 
princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Proissional do 
Contador e nas normas proissionais emitidas pelo Conselho Federal de 
Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas 
de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de audito-
ria obtida é suiciente e apropriada para fundamentar nossa opinião.

Ênfase – Base de elaboração e apresentação das demonstra-
ções inanceiras e restrição de uso
Chamamos a atenção para a Nota Explicativa nº 2 às demonstrações 
inanceiras, que descreve a sua base de elaboração. As demonstra-
ções inanceiras foram elaboradas pela Administração do Fundo para 
cumprir os requisitos do conjunto de normativos aplicáveis aos fundos 
constitucionais. Consequentemente, essas demonstrações inanceiras 
podem não ser adequadas para outro im. Nossa opinião não está mo-
diicada em relação a esse assunto.

Responsabilidades da administração e da governança pelas de-
monstrações inanceiras
A administração é responsável pela elaboração e adequada apresenta-
ção das demonstrações inanceiras de acordo com as práticas contá-
beis apresentadas na Nota Explicativa nº 2 e pelos controles internos 
que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de 
demonstrações inanceiras livres de distorção relevante, independen-
temente se causada por fraude ou erro.

Na elaboração das demonstrações inanceiras, a administração é res-
ponsável pela avaliação da capacidade de o Fundo continuar operan-
do, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua 
continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração 
das demonstrações inanceiras a não ser que a administração pretenda 
liquidar o Fundo ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma 
alternativa realista para evitar o encerramento das operações.

Os responsáveis pela governança do Fundo são aqueles com responsa-
bilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações 

inanceiras.

Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstra-
ções inanceiras
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstra-
ções inanceiras, tomadas em conjunto, estão livres de distorção rele-
vante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir re-
latório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um 
alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria rea-
lizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de audito-
ria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As 
distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas 
relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam inluen-
ciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos 
usuários tomadas com base nas referidas demonstrações inanceiras.

Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasilei-
ras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento proissional 
e mantemos ceticismo proissional ao longo da auditoria. Além disso:

•  Identiicamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas 
demonstrações inanceiras, independentemente se causada por 
fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de 
auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência 
de auditoria apropriada e suiciente para fundamentar nossa opi-
nião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante 
de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude 
pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsi-
icação, omissão ou representações falsas intencionais.

•  Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a 
auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropria-
dos nas circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos 
opinião sobre a eicácia dos controles internos do Fundo.

•  Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a 
razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações 
feitas pela administração.

•  Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, 
da base contábil de continuidade operacional e, com base nas 
evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante 
em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida 
signiicativa em relação à capacidade de continuidade operacio-
nal do Fundo. Se concluirmos que existe incerteza relevante, 
devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as 
respectivas divulgações nas demonstrações inanceiras ou incluir 
modiicação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequa-
das. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de 
auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos 
ou condições futuras podem levar o Fundo a não mais se manter 
em continuidade operacional.

•  Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das 
demonstrações inanceiras, inclusive as divulgações e se as 
demonstrações inanceiras representam as correspondentes 
transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de 
apresentação adequada.

Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, en-
tre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das 
constatações signiicativas de auditoria, inclusive as eventuais deici-
ências signiicativas nos controles internos que identiicamos durante 
nossos trabalhos.
Belém, 11 de março de 2019
KPMG Auditores Independentes
CRC PA-000742/F
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