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eXecUtiVo
.

GaBiNete do GoVerNador

.

decreto Nº 1.665, de 2 de aGosto de 2021
Homologa a alteração do parágrafo único do art. 2º do Estatuto Social 
da Empresa de assistência Técnica e Extensão rural do Estado do Pará 
(EMaTEr-Pará). 
o GoVErNador do ESTado do Pará, usando das atribuições que lhe são 
conferidas pelo art. 135, inciso iii, da constituição Estadual, e 
considerando a lei federal nº 13.303, de 30 de junho de 2016, que dispõe 
sobre o estatuto da empresa pública, da sociedade de economia mista e de 
duas subsidiárias, no âmbito da União, dos Estados e do distrito federal e 
dos Municípios; e
considerando o disposto no art. 50 do Estatuto Social da Empresa de assis-
tência Técnica e Extensão rural do Estado do Pará (EMaTEr-Pará), homo-
logado pelo decreto Estadual nº 833, de 16 de junho de 2020,
d E c r E T a:
art. 1º o Estatuto Social da Empresa de assistência Técnica e Extensão ru-
ral do Estado do Pará (EMaTEr-Pará), homologado pelo decreto Estadual 
nº 833, de 16 de junho de 2020, passa a vigorar com a seguinte alteração:
“art. 2º ........................................................................
Parágrafo único. a administração central da EMaTEr-Pará está localizada 
na rodovia Br-316, Km 12, no Município de Marituba, Estado do Pará - 
cEP: 67.201-045.”
art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio do GoVErNo, 2 dE aGoSTo dE 2021.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

Protocolo: 687522

decreto de 2 de aGosto de 2021
o GoVErNador do ESTado do Pará, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas pelo art. 135, inciso iii, da constituição do Estado do Pará, e 
considerando o disposto no art. 3º, inciso i, alínea “a”, c/c art. 4º, §1º, 
inciso Viii, da lei Estadual nº. 7.584, de 28 de dezembro de 2011, alterada 
pela lei Estadual nº. 8.906/2019;
considerando as informações constantes no Processo nº. 2021/769104,
r E S o l V E:
art. 1º. Exonerar do conselho Estadual de Segurança Pública – coNSEP, os 
representantes a seguir indicados:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
Titular: luiz Márcio Teixeira cypriano
Suplente: carlos Stilianidi Garcia
art. 2º. Nomear para compor o conselho Estadual de Segurança Pública – 
coNSEP, os representantes a seguir indicados:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
Titular: José Maria Gomes dos Santos
Suplente: luiz Márcio Teixeira cypriano
art. 3º os membros ora nomeados cumprirão o restante do mandato de 
seus antecessores, referente ao biênio 2021/2022, a contar da data da 
publicação deste decreto.
art. 4º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio do GoVErNo, 2 dE aGoSTo dE 2021.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

decreto de 2 de aGosto de 2021
o GoVErNador do ESTado do Pará, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas pelo art. 135, inciso iii, da constituição do Estado do Pará, e
considerando o disposto no decreto Estadual nº. 59, de 8 de abril de 2019, 
que regulamenta a composição do conselho Estadual de Meio ambiente – 
coEMa/Pa;
considerando que o conselho Estadual de Meio ambiente – coEMa/Pa é 
órgão consultivo, deliberativo e normativo vinculado à Secretaria de Estado 
de Meio ambiente e Sustentabilidade – SEMaS/Pa;
considerando as informações e os documentos constantes no Processo nº. 
2021/558272,
r E S o l V E:
art. 1º. Exonerar do conselho Estadual de Meio ambiente coEMa/Pa, os 
representantes a seguir nominados:
REPRESENTANTES DO PODER PÚBLICO
Ministério Público do Estado do Pará - MPPa
Titular: Myrna Gouveia dos Santos
Suplente: José Godofredo Pires dos Santos
art. 2º. Nomear para o conselho Estadual de Meio ambiente – coEMa/Pa, 
os representantes a seguir nominados:
REPRESENTANTES DO PODER PÚBLICO
Ministério Público do Estado do Pará - MPPa
Titular: albely Miranda lobato
Suplente: alessandra rebelo clós
art. 3º os membro ora nomeados, cumprirão o restante do mandato de 
seus antecessores, a contar da data da publicação deste decreto.
art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio do GoVErNo, 2 dE aGoSTo dE 2021.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

decreto
o GoVErNador do ESTado rESolVE:
autorizar ÚrSUla Vidal SaNTiaGo dE MENdoNÇa, Secretária de Estado 
de cultura, a se ausentar de suas funções, no período de 27 de julho à 1º 
de agosto de 2021, em gozo de férias regulamentares, devendo responder 
pelo expediente do Órgão, no impedimento do titular, BrUNo cHaGaS da 
SilVa rodriGUES fErrEira, Secretário-adjunto.
Palácio do GoVErNo, 2 dE aGoSTo dE 2021.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

decreto
o GoVErNador do ESTado rESolVE:
autorizar ricardo NaSSEr SEfEr, Procurador-Geral do Estado, a se au-
sentar de suas funções no período de 27 de setembro a 16 de outubro 
de 2021, em gozo de residual de férias, referentes ao período aquisitivo 
2018/2019, devendo responder pelo expediente do Órgão, no impedimen-
to do titular, adriaNa fraNco BorGES GoUVEia, Procuradora-Geral ad-
junta administrativa.
Palácio do GoVErNo, 2 dE aGoSTo dE 2021.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado 

decreto de 2 de aGosto de 2021.
o GoVErNador do ESTado do Pará, usando das atribuições que lhe são 
conferidas pelo art. 135, inciso V, da constituição Estadual, e
considerando os termos do Processo nº. 2021/749103,
r E S o l V E:
art. 1º. Nomear, de acordo com o art. 6º, inciso ii, da lei nº. 5.810, de 
24 de janeiro de 1994, BENEdiTo SilVa roSário JUNior para exercer o 
cargo em comissão de Gerente iii, código GEP-daS-011.2, com lotação na 
fundação de atendimento Socioeducativo do Pará - faSEPa, a contar de 
1º de julho de 2021.
art. 2º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio do GoVErNo, 2 dE aGoSTo dE 2021.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

decreto de 2 de aGosto de 2021.
o GoVErNador do ESTado do Pará, usando das atribuições que lhe 
são conferidas pelo art. 135, incisos iii e XVii, da constituição do Estado 
do Pará;
considerando o disposto no art. 4º do decreto Estadual nº. 1.585, de 20 
de maio de 1981, com a redação dada pelo decreto Estadual nº. 5. 583, 
de 21 de outubro de 2002;
Considerando os termos do Oficio nº. 327/2021 – GAB/CMD, de 6 de julho 
de 2021, do comando-Geral da Polícia Militar do Estado do Pará;
considerando o preenchimento dos requisitos previstos nos arts. 1º, 2º e 
3º do decreto Estadual nº. 1.585, de 20 de maio de 1981;
considerando as informações constantes do Processo nº. 2020/514258,
d E c r E T a:
art. 1º. fica concedida a Medalha “General Ferreira Coelho” - dedicação 
aos Estudos, 1 (uma) rosa Heráldica, à cB PM rG 37781 JUlia criSTiNE 
PEdroSo ESQUErdo, 1ª colocada geral no curso de formação de Solda-
dos (cfSd) 2009.
art. 2º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio do GoVErNo, 2 dE aGoSTo dE 2021.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

decreto de 2 de aGosto de 2021.
o GoVErNador do ESTado do Pará, usando das atribuições que lhe são 
conferidas pelo art. 135, inciso X, da constituição Estadual; e
considerando a deliberação constante no Boletim Geral reservado nº. 29 
de 31 de maio de 2021 e a decisão da Comissão de Promoção de Oficiais 
da Polícia Militar do Estado do Pará;
considerando o disposto no art. 6º §3º c/c art. 32, inciso iii, ambos da lei 
Estadual nº. 8.388, de 22 de setembro de 2016;
considerando os termos da Proposta nº. 012/2021-cPo, de 10 de junho 
de 2021;
considerando as informações constantes nos autos do Processo nº. 
2021/478994 e os termos do Parecer nº. 585/2021 da Procuradoria-Geral 
do Estado,
d E c r E T a:
art. 1º. ficam promovidos ao posto de 2º Tenente QoPM, a contar de 21 
de abril de 2021, pelo critério de antiguidade, em ressarcimento de prete-
rição, os Oficiais da Polícia Militar, a seguir nominados:
aSP of QoPM rG 35298 fáBio JoSÉ loPES SaMPaio
aSP of QoPM rG 42770 fraNciSco daS cHaGaS dE liMa JÚNior
aSP of QoPM rG 35105 ociVal rocHa daS NEVES JUNior
art. 2º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo 
seus efeitos a contar de 21 de abril de 2021.
Palácio do GoVErNo, 2 dE aGoSTo dE 2021.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

decreto de 2 de aGosto de 2021.
o GoVErNador do ESTado do Pará, usando das atribuições que lhe são 
conferidas pelo art. 135, incisos iii e X, da constituição do Estado Pará, e
considerando o artigo 12, alínea “a”, item “2” do regulamento de Movi-
mentação de Oficiais e Praças da Polícia Militar do Estado do Pará, aprova-
do pelo decreto Estadual nº. 2.400/1982;
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considerando o teor do ofício nº. 947/2021-chefe de Gabinete, de 29 de 
junho de 2021;
considerando as informações constantes no Processo nº. 2021/682785,
r E S o l V E:
art. 1º. colocar à disposição do departamento de Trânsito do Estado do 
Pará – dETraN/Pa, o cB PM rG 36260 MarloN TaVarES fErrEira.
art. 2º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio do GoVErNo, 2 dE aGoSTo dE 2021.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

decreto de 2 de aGosto de 2021.
o GoVErNador do ESTado do Pará, usando das atribuições que lhe são 
conferidas pelo art. 135, incisos iii e X, da constituição Estadual, e
considerando o disposto no art. 88 §, 1º, inciso i c/c o art. 90, ambos da 
lei Estadual nº. 5.251, de 31 de julho de 1985;
considerando o teor do ofício nº. 1048/2021 – chefe de Gabinete, de 8 de 
julho de 2021, do chefe de Gabinete do comandante-Geral;
considerando as informações e os documentos constantes no Processo nº. 
2021/582002,
d E c r E T a:
art. 1º. colocar à disposição da Secretaria de Estado de Segurança Público 
e defesa Social – SEGUP, o 2º TEN QoPM rG 42866 EUValdo BEZErra 
raPoZo JÚNior.
art. 2º. fica agregado, 2º TEN QoPM rG 42866 EUValdo BEZErra raPo-
Zo JÚNior, em razão ter passado à disposição da Secretaria de Estado de 
Segurança Pública e defesa Social – SEGUP.
art. 3º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio do GoVErNo, 2 dE aGoSTo dE 2021.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

decreto de 2 de aGosto de 2021.
o GoVErNador do ESTado do Pará, no exercício de atribuições que 
lhe são conferidas pelo art. 135, incisos iii e X, da constituição do Estado 
do Pará, e 
considerando o disposto no art. 88, §1º, inciso iii, alínea “i” c/c o art. 91, 
ambos da lei Estadual nº. 5.251, de 31 de junho de 1985;
considerando as decisões proferidas nos autos do processo nº. 0079876-
92.2015.814.0040, pelo Juízo da 1º Vara criminal da comarca de Pa-
rauapebas e nos autos do processo nº. 087170-62.2019.814.0000, pela 
Egrégia Seção de direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará;
considerando as informações e os documentos constantes nos autos do 
Processo nº. 2020/898441 e os termos do Parecer nº. 588/2021 da Procu-
radoria-Geral do Estado – PGE,
d E c r E T a:
art. 1º fica agregado o caP QoPM rG 27289 dErcÍlio JÚlio dE SoUZa 
NaSciMENTo, a contar de 17 de fevereiro de 2016, por ter permanecido 
exclusivamente à disposição da Justiça.
art. 2º reverter ao serviço ativo da Polícia Militar do Pará o caP QoPM 
rG 27289 dErcÍlio JÚlio dE SoUZa NaSciMENTo, a contar de 26 de 
novembro de 2019, em razão da cessação dos motivos de sua agregação.
art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio do GoVErNo, 2 dE aGoSTo dE 2021.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

decreto de 2 de aGosto de 2021
o GoVErNador do ESTado do Pará, usando das atribuições que lhe 
são conferidas pelo art. 135, incisos iii e X, da constituição do Estado do 
Pará, e
considerando o artigo 12, alínea “a”, item “2” do regulamento de Movi-
mentação de Oficiais e Praças da Polícia Militar do Estado do Pará, aprova-
do pelo decreto Estadual nº. 2.400/1982;
considerando o teor do ofício nº. 1025/2021 – Gabinete do comando, de 
5 de julho de 2021;
considerando as informações constantes no Processo nº. 2021/723250,
r E S o l V E:
art. 1º. colocar à disposição da casa Militar da Governadoria do Estado do 
Pará, a contar de 7 de julho de 2021, a 3º SGT QPMP-0 rG 25513 clara 
SUEli da SilVa Maia.
art. 2º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio do GoVErNo, 2 dE aGoSTo dE 2021.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

decreto de 2 de aGosto de 2021
o GoVErNador do ESTado do Pará, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas pelo art. 135, inciso iii e X, da constituição Estadual, e
considerando o artigo 12, alínea “a”, item “2” do regulamento de Movi-
mentação de Oficiais e Praças da Polícia Militar do Estado do Pará, aprova-
do pelo decreto Estadual nº. 2.400/1982;
considerando o teor do ofício nº. 846/2021 – chefe de Gabinete, de 8 de 
junho de 2021;
considerando as informações constantes no Processo nº. 2021/546263,
r E S o l V E:
art. 1º. colocar à disposição da Secretaria de Estado de Segurança Pública 
e defesa Social – SEGUP/Pa, os militares a seguir nominados:
2º SGT PM rG 22411 criSTiaNo do Socorro PErEira dE liMa
cB PM rG 34831 WErlEY WaldEricK TEXEira dE MElo
cB PM rG 38022 ElMEr JoHN dE aBrEU lESSa 
cB PM rG 38033 KEila dE SoUZa frEiTaS

cB PM rG 38437 MicHEllE MoNTEiro BarroS
cB PM rG 40157 JarlEi ViaNa dE caSTro
cB PM rG 39990 MaGNo GilBErTo loPES araÚJo 
Sd PM rG 43260 alaNaElMa BEZErra SoUSa 
art. 2º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio do GoVErNo, 2 dE aGoSTo dE 2021.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

decreto de 2 de aGosto de 2021
o GoVErNador do ESTado do Pará, usando das atribuições que lhe 
são conferidas pelo art. 135, incisos iii e X, da constituição do Estado do 
Pará, e
considerando o art. 12, alínea “a”, item “2” do regulamento de Movimen-
tação de Oficias e Praças da Polícia Militar do Estado do Pará – PMPA, apro-
vado pelo decreto Estadual nº. 2.400/1982;
considerando o teor do ofício nº. 1075/2021 – chefe de Gabinete, de 14 
de julho de 2021;
considerando as informações e os documentos constantes no Processo nº. 
2021/525954,
r E S o l V E:
art. 1º. colocar à disposição da Secretaria de Estado de administração 
Penitenciária – SEaP, os Policiais Militares abaixo relacionados:
cB PM rG 36994 alEX SaNdro da SilVa MENdoNÇa;
cB PM rG 39902 faBrÍcio BarBoSa SaNToS;
cB PM rG 39823 Márcio carValHo da SilVa;
cB PM rG 39048 clEBErValdo alMEida doS SaNToS JÚNior;
art. 2º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio do GoVErNo, 2 dE aGoSTo dE 2021.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

decreto de 2 de aGosto de 2021
o GoVErNador do ESTado do Pará, usando das atribuições que lhe são 
conferidas pelo art. 135, incisos iii e X, da constituição Estadual, e
considerando o artigo 12, alínea “a”, item “2” do regulamento de Movi-
mentação de Oficiais e Praças da Polícia Militar do Estado do Pará, aprova-
do pelo decreto Estadual nº. 2.400/1982;
considerando o teor do ofício nº. 1004/2021 – Gabinete do comando, de 
5 de julho de 2021;
considerando as informações constantes no Processo nº. 2021/723802,
r E S o l V E:
art. 1º. colocar à disposição da Secretaria de Gestão e Ensino em Segu-
rança Pública e Gestão/MJ, a contar de 12 de julho de 2021, o SUB TEN PM 
rG 24065 PaUlo MarcElo cardoSo PErdiGÃo.
art. 2º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio do GoVErNo, 2 dE aGoSTo dE 2021.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

decreto de 2 de aGosto de 2021
o GoVErNador do ESTado do Pará, usando das atribuições que lhe 
são conferidas pelo art. 135, incisos iii e X, da constituição do Estado do 
Pará, e
considerando o decreto Estadual n° 892, de 11 de novembro de 2013, o 
qual regulamenta a convocação e renovação de Policiais Militares da re-
serva remunerada prevista no art. 105-a da lei Estadual nº. 5.251, de 31 
de julho de 1985 (Estatuto dos Policiais Militares da Policia Militar do Pará);
considerando os autos do Processo nº. 2021/630984,
d E c r E T a:
art.1º. ficam convocados pelo período de 2 (dois) anos, a contar de 1º de 
julho de 2021, os Bombeiros Militares da reserva remunerada a seguir 
nominados, de acordo com o §6º do art. 105-a da lei Estadual nº. 5.251, 
de 31 de julho de 1985 (Estatuto dos Policiais Militares da PMPa), com a 
nova redação dada pela lei Estadual nº. 7.730/2013:
SUBTEN BM rr afoNSo PaUlo dE BarroS frEiTaS
SUBTEN BM rr aldo cESar da SilVa BlaNco
SUBTEN BM rr alEX da SilVa SaNToS
SUBTEN BM rr ESroN riBEiro SaldaNHa
SUBTEN BM rr EUdES PErEira liMa
SUBTEN BM rr GErSoN aNdradE GUErra
SUBTEN BM rr Jair doS SaNToS coSTa
SUBTEN BM rr JErrY coNcEiÇÃo dE SoUSa
SUBTEN BM rr JoElcio TEiXEira GoMES
SUBTEN BM rr JoSÉ EdilSoN QUEiroZ alVES
SUBTEN BM rr MaX roBErTo da crUZ SilVa
SUBTEN BM rr oriValdo fErrEira coSTa
SUBTEN BM rr PaUlo roBErTo oliVEira SoUZa
SUBTEN BM rr roBErTo lUiZ rodriGUES MoNTEiro
SUBTEN BM rr rUY GUilHErME SaNToS doS SaNToS
2º SGT BM rr EdSoN SiQUEira PalHETa
2º SGT BM rr ricardo aSSUNÇÃo da SilVa
art. 2º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio do GoVErNo, 2 dE aGoSTo dE 2021.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

decreto
o GoVErNador do ESTado rESolVE:
tornar sem efeito o decreto de 2 de agosto de 2019, publicado no diário 
Oficial do Estado nº 33.941, de 5 de agosto de 2019, que nomeou CARO-
liNE NaSciMENTo aBdoN para exercer o cargo em comissão de assessor 
Especial i. 
Palácio do GoVErNo, 2 dE aGoSTo dE 2021.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado
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decreto
o GoVErNador do ESTado rESolVE:
tornar sem efeito o decreto de 25 de agosto de 2019, publicado no diário 
Oficial do Estado nº 34.322, de 24 de agosto de 2019, que nomeou RENA-
Ta rEiS da crUZ para exercer o cargo em comissão de assessor Gabinete. 
Palácio do GoVErNo, 2 dE aGoSTo dE 2021.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

decreto
o GoVErNador do ESTado rESolVE:
tornar sem efeito o decreto de 24 de setembro de 2019, publicado no di-
ário Oficial do Estado nº 33.993, de 25 de setembro de 2019, que nomeou 
VErENa PoTTEr BEZErra SaBBá para exercer o cargo em comissão de 
assessor Especial i. 
Palácio do GoVErNo, 2 dE aGoSTo dE 2021.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

decreto
o GoVErNador do ESTado rESolVE:
tornar sem efeito o decreto de 28 de julho de 2021, publicado no diário 
Oficial do Estado nº 34.653, de 29 de julho de 2021, que nomeou JAMILLY 
MaToS PiNHEiro para exercer o cargo em comissão de assessor de Gabi-
nete, a contar de 2 de agosto de 2021.
Palácio do GoVErNo, 2 dE aGoSTo dE 2021.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

Protocolo: 687526

d e c r e t o  Nº 1762, de 30 de JULHo de 2021
abre no orçamento fiscal e da Seguridade Social, em favor do(s) orgão(s) 
da administração Pública Estadual, crédito suplementar por SUPEráViT, no 
valor de r$ 1.166.928,79 para reforço de dotação(ões) consignada(s) no 
orçamento vigente.
o GoVErNador do ESTado do Pará, usando das atribuições que lhe 
confere o art. 135, inciso V, e com fundamento no art. 204, § 13, ambos 
da constituição Estadual, combinando com o art. 6º, inciso iii da lei orça-
mentária nº 9.160, de 06 de janeiro de 2021
dEcrETa:
art. 1º fica aberto ao orçamento fiscal e da Seguridade Social, em favor 
do(s) órgão(s) da Administração Pública Estadual a seguir especificado(s), 
o crédito suplementar no valor de r$ 1.166.928,79 (Hum Milhão, cento 
e Sessenta e Seis Mil, Novecentos e Vinte e oito reais e Setenta e Nove 
centavos), para atender à programação abaixo:

r$

cÓdiGo foNTE NaTUrEZa da 
dESPESa Valor

071011545114897645 - SEdoP 0301 444042 1.114.428,79
071011545115087556 - SEdoP 0301 444042 52.500,00

ToTal 1.166.928,79

art. 2º os recursos necessários à execução do presente decreto correrão 
por conta do Superávit financeiro apurado no Balanço Patrimonial do exer-
cício anterior, conforme estabelecido no artigo 43, § 1º, inciso i, da lei 
federal n° 4.320, de 17 de março de 1964.
art. 3º Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Palácio do GoVErNo, 30 de julho de 2021.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

HaNa saMPaio GHassaN
Secretária de Estado de Planejamento e administração

d e c r e t o  Nº 1763, de 30 de JULHo de 2021
abre no orçamento fiscal e da Seguridade Social, em favor do(s) orgão(s) 
da administração Pública Estadual, crédito suplementar por aNUlaÇÃo, no 
valor de r$ 2.905.000,00 para reforço de dotação(ões) consignada(s) no 
orçamento vigente.
o GoVErNador do ESTado do Pará, usando das atribuições que lhe 
confere o art. 135, inciso V, e com fundamento no art. 204, § 13, ambos 
da constituição Estadual, combinando com o art. 6º, inciso V da lei orça-
mentária nº 9.160, de 06 de janeiro de 2021
dEcrETa:
art. 1º fica aberto ao orçamento fiscal e da Seguridade Social, em favor 
do(s) órgão(s) da Administração Pública Estadual a seguir especificado(s), 
o crédito suplementar no valor de r$ 2.905.000,00 (dois Milhões, Nove-
centos e cinco Mil reais), para atender à programação abaixo:

r$

cÓdiGo foNTE NaTUrEZa da 
dESPESa Valor

462021339215038841 - fcP 0101 339039 530.000,00
842020927200019028 - fiNaNPrEV 0290 339093 2.000.000,00

852010612212974668 - cPc 0101 339030 350.000,00
852010613115088233 - cPc 0101 339139 25.000,00

ToTal 2.905.000,00

art. 2º os recursos necessários à execução do presente decreto correrão 
por conta da anulação parcial de dotação(ões) consignada(s) no orçamen-
to vigente, conforme estabelecido no artigo 43, § 1°, inciso iii, da lei 

federal n° 4.320, de 17 de março de 1964, através da(s) unidade(s) orça-
mentária(s) abaixo discriminada(s):

r$

cÓdiGo foNTE NaTUrEZa da 
dESPESa Valor

842020927200019028 - fiNaNPrEV 0290 319001 2.000.000,00

852010612212978338 - cPc 0101 339039 25.000,00

852010618315028268 - cPc 0101 339039 350.000,00

911022884600008590 - Enc. SEPlad-Pl 0101 339039 530.000,00

ToTal 2.905.000,00

art. 3º Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Palácio do GoVErNo, 30 de julho de 2021.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

HaNa saMPaio GHassaN
Secretária de Estado de Planejamento e administração

Protocolo: 687524

CASA CIVIL DA GOVERNADORIA

.

Portaria
.

Portaria Nº 620/2021-crG
a coordENadora dE rElaÇÕES GoVErNaMENTaiS, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas, pela PorTaria Nº 1.436/2020-ccG, de 
10/07/2020, publicado no doE nº 34.283, de 16/07/2020, e
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº 5.810, de 24 
de janeiro de 1994;
coNSidEraNdo o processo n° 2021/833794, de 2 de agosto de 2021;
rESolVE:
i - autorizar a servidora abaixo relacionada a se deslocar para o município 
de SaNTarÉM/Pa, no período de 04 a 07/08/2021.

Servidor objetivo
iZaBEla dE MElo PiMENTEl, cPf 330.749.252-72, matrícula 

funcional nº 6113140/ 2, assessor Especial ii, lotada no Gabinete 
do Governador.

assessorar agenda pública do Governo do Estado, no 
referido município.

ii - conceder de acordo com as bases legais vigentes 3.½ (três e meia) 
diárias a servidora acima, que se deslocará conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 2 de agosto de 2021.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais

Protocolo: 687383

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 619/2021-crG
a coordENadora dE rElaÇÕES GoVErNaMENTaiS, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas, pela PorTaria Nº 1.436/2020-ccG, de 
10/07/2020, publicado no doE nº 34.283, de 16/07/2020, e
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº 5.810, de 24 
de janeiro de 1994; e
coNSidEraNdo o processo n° 2021/823805, de 29 de julho de 2021;
rESolVE:
i - autorizar o servidor abaixo relacionado a se deslocar para o município 
de SaliNoPoliS/Pa, no período de 02 a 06/08/2021.

Servidor objetivo
MariValdo MaciEl dE carValHo, cPf 294.251.312-87, 

matrícula funcional nº 5046912/ 4, assessor, lotado na 
diretoria de Gestão de logística.

 
 dar apoio logístico, no referido município.

 

ii - conceder de acordo com as bases legais vigentes 4.½ (quatro e meia) 
diárias ao servidor acima, que se deslocou conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 29 de julho de 2021.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais

Protocolo: 687176

Portaria Nº. 1.208/2021-ccG de 30 de JULHo de 2021
o cHEfE da caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas, 
r E S o l V E:
relotar TYENaY dE SoUZa TaVarES, assessor Especial i, na casa civil da 
Governadoria do Estado do Pará.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 30 dE JUlHo dE 2021.
iraN aTaidE dE liMa
chefe da casa civil da Governadoria do Estado
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Portaria Nº. 1.209/2021-ccG de 30 de JULHo de 2021
o cHEfE da caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas, 
r E S o l V E:
relotar aBEl JoSE da crUZ MaToS, assessor Especial i, na companhia de 
Habitação do Estado do Pará – coHaB.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 30 dE JUlHo dE 2021.
iraN aTaidE dE liMa
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

Portaria Nº. 1.210/2021-ccG de 2 de aGosto de 2021
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. 2021/831318,
r E S o l V E:
i. exonerar, a pedido, TaÍS dE MaToS lEal do cargo em comissão de 
assessor Técnico ii, código GEP-daS-012.4, com lotação na Secretaria de 
Estado de Planejamento e administração, a contar de 20 de julho de 2021.
ii. nomear lÍGia dE caSTro liMa para exercer o cargo em comissão de 
assessor Técnico ii, código GEP-daS-012.4, com lotação na Secretaria de 
Estado de Planejamento e administração, a contar de 2 de agosto de 2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 2 dE aGoSTo dE 2021.
iraN aTaidE dE liMa
chefe da casa civil da Governadoria do Estado 

Portaria Nº. 1.211/2021-ccG de 2 de aGosto de 2021
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. 2021/831318,
r E S o l V E:
i. exonerar lÍGia dE caSTro lEal do cargo em comissão de Gerente, 
código GEP-daS-011.3, com lotação na Secretaria de Estado de 
Planejamento e administração, a contar de 2 de agosto de 2021.
ii. nomear iaN SilVEira PoMPEU para exercer o cargo em comissão de 
Gerente, código GEP-daS-011.3, com lotação na Secretaria de Estado de 
Planejamento e administração, a contar de 2 de agosto de 2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 2 dE aGoSTo dE 2021.
iraN aTaidE dE liMa
chefe da casa civil da Governadoria do Estado 

Portaria Nº. 1.212/2021-ccG de 2 de aGosto de 2021
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. 2021/831318,
r E S o l V E:
i. exonerar ViTor SaNToS aZEVEdo do cargo em comissão de chefe de 
Gabinete, código GEP-daS-011.4, com lotação na Secretaria de Estado de 
Planejamento e administração, a contar de 2 de agosto de 2021.
ii. nomear NilZa corrEa NoGUEira para exercer o cargo em comissão 
de chefe de Gabinete, código GEP-daS-011.4, com lotação na Secretaria de 
Estado de Planejamento e administração, a contar de 2 de agosto de 2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 2 dE aGoSTo dE 2021.
iraN aTaidE dE liMa
chefe da casa civil da Governadoria do Estado 

Portaria Nº. 1.213/2021-ccG de 2 de aGosto de 2021
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. 2021/831318,
r E S o l V E:
i. exonerar NilZa corrEa NoGUEira do cargo em comissão de 
assessor, código GEP-daS-012.3, com lotação na Secretaria de Estado de 
Planejamento e administração, a contar de 2 de agosto de 2021.
ii. nomear aNdrÉ coliNo da SilVa para exercer o cargo em comissão de 
assessor, código GEP-daS-012.3, com lotação na Secretaria de Estado de 
Planejamento e administração, a contar de 2 de agosto de 2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 2 dE aGoSTo dE 2021.
iraN aTaidE dE liMa
chefe da casa civil da Governadoria do Estado 

Portaria Nº. 1.214/2021-ccG de 2 de aGosto de 2021
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. 2021/831318,
r E S o l V E:
i. exonerar aNdrÉ coliNo da SilVa do cargo em comissão de Secretário 
de diretoria, código GEP-daS-011.1, com lotação na Secretaria de Estado 
de Planejamento e administração, a contar de 2 de agosto de 2021.
ii. nomear BiaNca fErrEira rocHa para exercer o cargo em comissão 
de Secretário de diretoria, código GEP-daS-011.1, com lotação na Secretaria 
de Estado de Planejamento e administração, a contar de 2 de agosto de 2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 2 dE aGoSTo dE 2021.
iraN aTaidE dE liMa
chefe da casa civil da Governadoria do Estado 

Portaria Nº. 1.215/2021-ccG de 2 de aGosto de 2021
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. 2021/831318,
r E S o l V E:
nomear ViTor SaNToS aZEVEdo para exercer o cargo em comissão de 
assessor Técnico ii, código GEP-daS-012.4, com lotação na Secretaria de 
Estado de Planejamento e administração, a contar de 2 de agosto de 2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 2 dE aGoSTo dE 2021.
iraN aTaidE dE liMa
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

Portaria Nº. 1.216/2021-ccG de 2 de aGosto de 2021
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 JaMillY MaToS PiNHEiro para exercer o cargo em comissão de 
assistente Técnico ii, código GEP-daS-012.5, com lotação na Secretaria 
Extraordinária de Estado, a contar de 2 de agosto de 2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 2 dE aGoSTo dE 2021.
iraN aTaidE dE liMa
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

Portaria Nº. 1.217/2021-ccG de 2 de aGosto de 2021
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
r E S o l V E:
i. exonerar MaUro cEZar da SilVa BaSToS do cargo em comissão de 
Gerente, código GEP-daS-011.3, com lotação na Secretaria de Estado de 
Transportes, a contar de 13 de Julho de 2021.
ii. nomear clEBEr rUBENS fErNaNdES da coSTa para exercer o 
cargo em comissão de Gerente, código GEP-daS-011.3, com lotação na 
Secretaria de Estado de Transportes, a contar de 13 de Julho de 2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 2 dE aGoSTo dE 2021.
iraN aTaidE dE liMa
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

Portaria Nº. 1.218/2021-ccG de 2 de aGosto de 2021
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
r E S o l V E:
nomear MaUro cEZar da SilVa BaSToS para exercer o cargo em comissão 
de chefe de Núcleos regionais, código GEP-daS-011.4, com lotação na 
Secretaria de Estado de Transportes, a contar de 13 de Julho de 2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 2 dE aGoSTo dE 2021.
iraN aTaidE dE liMa
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

Portaria Nº. 1.219/2021-ccG de 2 de aGosto de 2021
o cHEfE da caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado EM EXErcÍcio, 
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 dElToN JoSÉ PErEira TaPaJÓS para exercer o cargo em comissão 
de chefe de Núcleos regionais, código GEP-daS-011.4, com lotação na 
Secretaria de Estado de Transportes, a contar de 2 de agosto de 2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 2 dE aGoSTo dE 2021.
iraN aTaidE liMa
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

Portaria Nº. 1.220/2021-ccG de 2 de aGosto de 2021
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, a pedido, VErENa fadUl doS SaNToS arrUda do cargo 
em comissão de diretor de cidadania e direitos Humanos, código GEP-
daS-011.5, com lotação na Secretaria de Estado de Justiça e direitos 
Humanos, a contar de 1º de julho de 2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 2 dE aGoSTo dE 2021.
iraN aTaidE dE liMa
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

Portaria Nº. 1.221/2021-ccG de 2 de aGosto de 2021
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
r E S o l V E:
i. exonerar MarcoS aNToNio PErEira da SilVa do cargo em comissão 
de coordenador do Núcleo de controle interno, código GEP-daS-011.3, 
com lotação na Secretaria de Estado de Justiça e direitos Humanos.
ii. nomear JESSica daNiElE dE SoUZa MacHado para exercer o cargo 
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em comissão de coordenador do Núcleo de controle interno, código 
GEP-daS-011.3, com lotação na Secretaria de Estado de Justiça e direitos 
Humanos.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 2 dE aGoSTo dE 2021.
iraN aTaidE dE liMa
chefe da casa civil da Governadoria do Estado 

Portaria Nº. 1.222/2021-ccG de 2 de aGosto de 2021
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
r E S o l V E:
i. exonerar JoSÉ rodriGo aZEVEdo do cargo em comissão de Secretário 
dos conselhos, código GEP-daS-011.3, com lotação na Secretaria de Estado 
de Justiça e direitos Humanos.
ii. nomear BrUNo BENcHiMol para exercer o cargo em comissão de 
Secretário dos conselhos, código GEP-daS-011.3, com lotação na Secretaria 
de Estado de Justiça e direitos Humanos.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 2 dE aGoSTo dE 2021.
iraN aTaidE dE liMa
chefe da casa civil da Governadoria do Estado 

errata do iteM ii da Portaria Nº. 1.188/2021-ccG, datada 
de 29 de JULHo de 2021, PUBLicada No diÁrio oFiciaL do 
estado Nº. 34.655, de 30 de JULHo de 2021.
onde se lê: “(...) GEP-DAS-011.1(...)”.
Leia-se: “(...) GEP-DAS-011.4 (...)”.
iraN aTaidE dE liMa
chefe da casa civil da Governadoria do Estado 

Portaria N° 621/2021 - crG
a coordENadora dE rElaÇÕES GoVErNaMENTaiS, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas, pela Portaria nº 1.436/2020-ccG, de 
10/07/2020, publicado no doE nº 34.283, de 16/07/2020, e
coNSidEraNdo: o processo nº 2021/434939, de 27/04/2021.
coNSidEraNdo que confere à administração a prerrogativa de acompanhar 
e fiscalizar a execução dos Contratos Administrativos celebrados e seus 
aditivos, visando o cumprimento das obrigações contratuais e a prestação 
adequada dos serviços contratados, nos termos previstos no artigo 58, 
inciso iii, da lei nº 8.666/93 – licitações e contratos administrativos e 
que a execução e fiscalização dos Contratos Administrativos no âmbito da 
casa civil da Governadoria do Estado, serão efetivadas nos termos desta 
Portaria, onde deverá ser acompanhada a execução por servidor designado 
para fiscal de contrato e seu auxiliar.
rESolVE:
dESiGNar a servidora Maria do carMo VaZ coNcEiÇÃo STEliN, 
ocupante do cargo de Técnico em Gestão Pública, matricula funcional nº 
1414/ 2, para a função de fiscal e NATALIA GOMES PINTO, ocupante do 
cargo de Gerente,  matrícula funcional  nº 5951824/ 1, para Suplente do 
contrato nº 14/2021 – CCG/PA, firmado com a empresa STAR COMERCIO 
dE aliMENToS lTda-ME, com vigência de 23/07/2021 a 22/07/2022, que 
tem como objeto a contratação de empresa especializada para fornecimento 
de gêneros alimentícios (Biscoito tipo Maria, recheado, cream cracker e 
Wafer), visando atender as necessidades da casa civil da Governadoria do 
Estado, a contar de 23/07/2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa ciVil da GoVErNadoriado ESTado,02 de agosto de 2021.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais

Portaria N°. 622/2021-crG, de 02 de agosto de 2021.
a coordENadora dE rElaÇÕES GoVErNaMENTaiS, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pela Portaria nº. 1.436/2020-ccG, 
publicado no doE nº. 34.283, de 16/07/2020 e,
coNSidEraNdo o Processo Nº. 2021/836014, de 02/08/2021;
rESolVE:
SUSPENdEr, por necessidade de serviço, a contar de 03/08/2021, o gozo 
de férias do servidor THiErrY BadaraNE NicolaU GoNÇalVES, id. 
funcional nº. 5948190/1, concedido por meio da Portaria nº. 525/2021-
crG, publicada no doE Nº. 34.633, de 09/07/2021, para gozo oportuno.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 02 de agosto de 2021.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais

Protocolo: 687527

CASA MILITAR DA GOVERNADORIA

.

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº 068/2021 – cMG, de 02 de aGosto de 2021.
o cHEfE da caSa MiliTar da GoVErNadoria do ESTado, no uso de 
suas atribuições legais, e
considerando as informações constantes na PorTaria Nº 051/2021 – 
cMG, de 10/06/2021, referente à concessão de férias regulamentares, 
publicada no Diário Oficial do Estado nº 34.609, de 11/06/2021;

rESolVE:
i - designar a servidora Gleise Maria Moraes cordeiro, Mf nº 57232263/2, 
assessora operacional i, para responder como coordenador de controle 
interno, cumulativamente com a função que já exerce, no período de 01 a 
30/07/2021, em virtude do titular do cargo ter entrado em gozo de férias 
regulamentares no período supracitado.
ii – Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo 
seus efeitos a contar do dia 01 de julho de 2021.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa MiliTar da GoVErNadoria do ESTado, dE 02 dE aGoSTo dE 2021.
oSMar ViEira da coSTa JÚNior – cEl QoPM rG 9916
chefe da casa Militar da Governadoria do Estado

Protocolo: 687384
Portaria Nº 070/2021 – cMG, de 02 de aGosto de 2021.
o cHEfE da caSa MiliTar da GoVErNadoria do ESTado, no uso de 
suas atribuições legais, e
considerando as informações constantes no Processo administrativo nº 
2020/903985;
rESolVE:
i - designar o servidor agostinho Monteiro Junior, Mf nº 5946485/2, as-
sessor de Segurança Especial, para responder como assessor Jurídico da 
casa Militar da Governadoria do Estado, cumulativamente com a função 
que já exerce, durante os afastamentos legais da titular do cargo.
ii – Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa MiliTar da GoVErNadoria do ESTado, dE 02 dE aGoSTo dE 2021.
oSMar ViEira da coSTa JÚNior – cEl QoPM rG 9916
chefe da casa Militar da Governadoria do Estado

Protocolo: 687393
Portaria Nº 071/2021 – cMG, 02 de aGosto de 2021
o cHEfE da caSa MiliTar da GoVErNadoria do ESTado, no exercício 
de suas atribuições legais,
rESolVE:
i - dESiGNar o servidor Samuel Tavares ribeiro, Mf nº 5949926/1, como 
GESTOR dos Contratos Administrativos firmados pela Casa Militar da Go-
vernadoria do Estado.
ii – o referido servidor desempenhará a função de Gestor concomitante-
mente com as outras atividades de seu cargo ou função.
iii – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se 
a PorTaria Nº 013/2021 – cMG, de 11/02/2021, publicada no doE nº 
34.490, de 12/02/2021.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa MiliTar da GoVErNadoria, 02 dE aGoSTo dE 2021.
oSMar ViEira da coSTa JÚNior – cEl QoPM rG 9916
chefe da casa Militar da Governadoria do Estado

Protocolo: 687407
Portaria Nº 069/2021 – cMG, de 02 de aGosto de 2021
o cHEfE da caSa MiliTar da GoVErNadoria do ESTado, no uso de 
suas atribuições que lhe são conferidas, e considerando a necessidade de 
descentralizar alguns procedimentos administrativos com vistas a dinami-
zar a rotina deste órgão.
rESolVE:
i – designar o TEN cEl QoPM rG 30338 rEiNaldo dE frEiTaS BorcÉM, Mf 
nº 5833205/2, como substituto do diretor de administração e finanças, cEl 
QoPM rG 27025 lUiZ aNdrÉ MENEZES dE SoUZa, Mf nº 5774004/4, de-
legando-lhe a gestão financeira desta Casa Militar no impedimento do titular.
ii – Esta portaria entra da data da publicação.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa MiliTar da GoVErNadoria do ESTado, dE 02 dE aGoSTo dE 2021.
oSMar ViEira da coSTa JÚNior – cEl QoPM rG 9916
chefe da casa Militar da Governadoria do Estado

Protocolo: 687418

ratiFicaÇÃo de disPeNsa de LicitaÇÃo
.

terMo de disPeNsa de LicitaÇÃo
Fica dispensada de licitação a despesa abaixo especificada, com fundamen-
to no art. 2º do decreto Estadual nº 2.168, de 10 de março de 2010 com 
fulcro no art. 24, ii da lei 8.666/93 e, o exposto no Parecer Jurídico Nº 
081/2021 – aSJUr/cMG-Pa, de 27 de julho de 2021.
N° da cotação Eletrônica: 006/2021 - cMG;
N° do Processo - PaE: 2020/875212 - cMG;
Partes: caSa MiliTar da GoVErNadoria do ESTado e a EMPrESa BrE-
No rafaEl daS cHaGaS BarBoSa, cNPJ: 35.088.443/0001-60;
objeto: contratação de empresa para a aquisição de 01 (um) Sistema de Som 
ambiente, para atender a casa Militar da Governadoria do Estado do Pará;
Valor total: r$ 2.003,28 (dois mil, três reais e vinte e oito centavos).
doTaÇÃo orÇaMENTária:

Natureza da despesa 44.90.52.33 – Equipamentos e Material Permanente / Equipamentos para áudio, Vídeo e foto
funcional Programática 04.122.1297.8315 – apoio logístico para atuação Governamental.

fonte do recurso 0101000000 (Tesouro do Estado)

Belém-Pa, 02 de agosto de 2021.
oSMar ViEira da coSTa JUNior - cEl QoPM
chefe da casa Militar da Governadoria do Estado

Protocolo: 687195
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diÁria
.

eXtrato de Portaria Nº 680/2021 – 
di/cMG, de 02 de aGosto de 2021

objetivo: a serviço do Governo do Estado; Município de origem: Belém/
Pa; destinos: Marabá/Pa, redenção/Pa e conceição do araguaia/Pa; Perí-
odo: 26 a 29/07/2021; Quantidade de diárias: 4,0 (alimentação) 3,0 (pou-
sada); Servidor: cEl QoPM Marco antonio Sirotheau correa rodrigues, Mf 
nº 5774047/4; ordenador: cEl QoPM osmar Vieira da costa Júnior;

Protocolo: 687381
eXtrato de Portaria Nº 678/2021 – 

di/cMG, de 02 de aGosto de 2021
objetivo: desempenhar funções administrativas inerentes ao Governo do 
Estado; Município de origem: Belém/Pa; destinos: floresta do araguaia/Pa, 
canaã dos carajás/Pa e redenção/Pa; Período: 23 a 30/07/2021; Quan-
tidade de diárias: 8,0 (alimentação) 7,0 (pousada); Servidor: inácio de 
Souza, Mf nº 3369986/2; ordenador: cEl QoPM osmar Vieira da costa 
Júnior;

Protocolo: 687373
eXtrato de Portaria Nº 679/2021 – 

di/cMG, de 02 de aGosto de 2021
 objetivo: participar de audiência na Vara Única naquele município; Mu-
nicípio de origem: Belém/Pa; destino: igarapé Miri/Pa; Período: 
05/08/2021; Quantidade de diárias: 1,0 (alimentação); Servidor: cB PM 
carlos Wanderson Silva de Souza, Mf nº  4219593/2; ordenador: cEl 
QoPM osmar Vieira da costa Júnior;

Protocolo: 687377

FÉrias
.

Portaria Nº 067/2021 – cMG, de 02 de aGosto de 2021
o cHEfE da caSa MiliTar da GoVErNadoria do ESTado, no uso de 
suas atribuições legais, e
coNSidEraNdo as informações constantes nos Processos nº 2021/753335, 
2021/720952, 2021/789482 e 2021/753312;
rESolVE:
i – EXclUir o caP PM rG 35476 José rogerio da Silva Holanda, Mf nº 
57198359/2, da PorTaria Nº 050/2021 – cMG, de 09/06/2021 referente 
à concessão de férias, publicada no doE nº 34.607 de 10/06/2021.
ii – raTificar a concessão de 30 (trinta) dias de férias regulamentares, 
referente ao biênio 2020/2021, ao servidor caP PM rG 35476 José rogerio 
da Silva Holanda, Mf nº 57198359/2, nos períodos de 10 a 29/07/2021 
(vinte dias) e 20 a 29/12/2021 (dez dias).
iii – coNcEdEr 30 (trinta) dias de férias regulamentares, referente ao 
biênio 2020/2021, à 2º SGT PM r/r rG 19552 aNa criSTiNa GUEdES 
TaVarES, Mf nº 5385946/3 e ao Sd PM rG 42064 david Emanoel costa 
dos Santos, Mf nº 6402578/2, nos períodos de 16/08 a 14/09/2021 e 02 
a 31/08/2021, respectivamente.
iV – iNTErroMPEr, nos dias 19 e 20 de julho de 2021, o gozo de férias 
regulamentares do Sd PM rG 42913 PEdro HENriQUE coSTa GoNÇalVES, 
referente ao biênio 2020/2021, as quais haviam sido concedidas para o 
período de 01 a 30/07/2021, conforme PorTaria Nº 049/2021 – cMG, de 
02/06/2021; publicada no doE nº 34.604, de 07/06/2021, concedendo-
lhe o gozo dos 12 (doze) dias remanescentes no período de 21 de julho a 
1º de agosto de 2021.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa MiliTar da GoVErNadoria do ESTado, 02 dE aGoSTo dE 2021.
oSMar ViEira da coSTa JÚNior - cEl QoPM rG 9916
chefe da casa Militar da Governadoria do Estado

Protocolo: 687388

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

.

Portaria
.

Portaria Nº 369/2021-PGe.G. , de 02 de agosto de 2021.
a Procuradora-Geral adjunta administrativa, no uso das suas atribuições 
legais …
rESolVE:
iNTErroMPEr, por necessidade de serviço, o gozo de férias dos servidores 
abaixo relacionados:

Nome id. funcional Portaria de concessão data de inter-
rupção

Ediany caniceiro Mattar 5900033/2 Nº 247/2021-PGE.G., de 28.05.2021 10.08.2021
Sheyla Patricia Pereira Pires 54190354/1 Nº 247/2021-PGE.G., de 28.05.2021 30.07.2021

dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
adriaNa fraNco BorGES GoUVEia
Procuradora-Geral adjunta administrativa

Protocolo: 687257
Portaria Nº 367/2021-PGe/cG, de 29 de julho de 2021
MoÇÃo dE aGradEciMENTo E rEcoNHEciMENTo
o ProcUrador-GEral do ESTado do Pará E o corrEGEdor-GEral 
da ProcUradoria-GEral do ESTado do Pará, têm a honra de regis-
trar Moção de agradecimento e reconhecimento, aprovada à unanimidade, 
na 556ª Sessão ordinária da corregedoria-Geral, realizada em 29 de julho 

de 2021, à Procuradora do Estado SilVaNa ElZa PEiXoTo rodriGUES, 
identidade funcional nº 5859298/1, pelo competente trabalho realizado 
no exercício de suas funções de Procuradora-corregedora durante os dois 
mandatos consecutivos exercidos, de julho/2017 à julho/2021, contribuin-
do, assim, para a excelência no desempenho das funções da Procuradoria-
Geral do Estado do Pará.
ricardo NaSSEr SEfEr
Procurador-Geral do Estado do Pará
rolaNd raad MaSSoUd
corregedor-Geral da cGPGEPa

Protocolo: 686555

.

.

SECRETARIA ESTRATÉGICA DE
ARTICULAÇÃO DA CIDADANIA

.

aLteraÇÃo de FÉrias
.

iNterrUPÇÃo de FÉrias
Portaria Nº 101/2021-GaB/seac
Belém Pa, 02 de agosto de 2021
o SEcrETário adJUNTo da SEcrETaria ESTraTÉGica dE ESTado dE 
arTicUlaÇÃo da cidadaNia – SEac, no uso de suas atribuições legais, 
conferidas pelo decreto Governamental de 08 de maio de 2020 e publicado 
no doE 34.211 de 08 de maio de 2020;
coNSidEraNdo a PorTaria Nº 001/2020 – GaB/SEac, de 22/06/2020, 
publicada no doE 34.263 de 25/06/2020;
coNSidEraNdo, o que dispõe os art. 74 a 76 da lei nº 5.810 de 
24.01.1994, e
rESolVE:
iNTErroMPEr, por necessidade de serviço, a partir de 03/08/2021 o 
período de gozo de férias regulamentares do servidor Mário aBraHaM 
aZaNcoT GoMES, Matrícula 5897145-3 referente período de 02/08/2021 
a 31/08/2021 do período aquisitivo 13/07/2020 – 12/07/2021, conce-
dido pela Portaria 076/2021-GaB/SEac de 29/06/2021; doE 34625 de 
01/07/2021, para ser usufruído em tempo oportuno.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
Gabinete do Secretário, 02 de agosto de 2021.
raiMUNdo JoSÉ PiNHEiro doS SaNToS JÚNior
SEcrETário adJUNTo

Protocolo: 687330

.

.

AUDITORIA GERAL DO ESTADO

.

FÉrias
.

Portaria aGe Nº 072/2021-GaB, de 02 de agosto de 2021.
o aUdiTor adJUNTo, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela 
Portaria aGE Nº 226/2020-GaB, de 13/07/2020, e considerando o proces-
so 2021/831281.
rESolVE:
coNcEdEr 15 (quinze) dias de férias regulamentares à servidora Kelen 
Nunes leão, matrícula nº 5955891/1, ocupante do cargo de Gerente, lota-
da na auditoria Geral do Estado, no período de 01/09/2021 a 15/09/2021, 
referente ao período aquisitivo de 01/07/2020 a 30/06/2021.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
fraNNEY carValHo dE oliVEira
auditor-adjunto

Protocolo: 687047
Portaria aGe Nº 073/2021-GaB, de 02 de agosto de 2021.
o aUdiTor adJUNTo, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela 
Portaria aGE Nº 226/2020-GaB, de 13/07/2020, e considerando o proces-
so 2021/830769.
rESolVE:
coNcEdEr 10 (dez) dias de férias regulamentares ao servidor filipe José 
Gianino Monteiro, matrícula nº 5946619/1, ocupante do cargo de assessor 
Superior i, lotado na auditoria Geral do Estado, no período de 29/09/2021 a 
08/10/2021, referente ao período aquisitivo de 13/02/2020 a 12/02/2021.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
fraNNEY carValHo dE oliVEira
auditor-adjunto

Protocolo: 687052
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secretaria de estado
de PLaNeJaMeNto
e adMiNistraÇÃo

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº. 725/2021-daF/sePLad de 27 de JULHo de 2021
a diretora de administração e finanças no uso de suas atribuições legais 
que lhe foram conferidas pela PorTaria Nº 9/2021 – ccG, de 05 de 
janeiro de 2021, publicada no doE nº 34.452 de 06 de janeiro de 2021 e 
as delegadas pela PorTaria Nº 002/2019-GS/SEPlad, de 02 de dezembro 
de 2019, publicada no doE nº 34.057, de 12 de dezembro de 2019,
coNSidEraNdo o que dispõe o art. 98 da lei n° 5.810, de 24 de janeiro 
de 1994;
coNSidEraNdo, ainda, os termos do Processo n° 2021/724498;
rESolVE:
coNcEdEr, ao servidor orlaNdo SaNTaNa roSa, id. funcional nº 
26476/1, ocupante do cargo de auxiliar Técnico, lo tado na coordenadoria 
de Monitoramento e avaliação de Programas, 30 (trinta) dias de licença 
Prêmio, no período de 06/09/2021 a 05/10/2021, referente ao triênio de 
07/08/2002 a 06/08/2005 (2ª etapa).
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 27 dE 
JUlHo dE 2021.
SHirlEY SaNToS araÚJo
diretora de administração e finanças

Protocolo: 687143

.

.

coNVÊNio
.

convênio: 003/2021
Processo: 468.454/2021
Partes: SEPlad E PrEfEiTUra MUNiciPal dE SaNTarÉM
oBJETo: reforma do centro Maria do Pará.
data da assinatura: 02/08/2021
Vigência: 10 (dez) meses, com início na data de sua assinatura.
Valor Total: r$167.731,54
Unidade orçamentária: 340101 – fundo de desenvolvimento Econômico
função Programática: 04.121.1508.7679
fonte do recursos: 010100
concedente: SEPlad
convenente:  Prefeitura Municipal de Santarém
ordenador:  Hana Sampaio Ghassan

Protocolo: 687269

.

.

oUtras MatÉrias
.

acordo de cooPeraÇÃo N.º 01/2021 - sePLad/daF
ParTÍciPES: SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiS-
TraÇÃo - SEPlad, órgão da administração direta do Estado, com sede 
nesta cidade de Belém, Estado do Pará, Travessa do chaco, nº 2350 - 
Marco - cEP: 66.093-542, inscrita no cNPJ/Mf sob o nº 35.747.782/0001-
01, e a aSSociaÇÃo Polo ProdUTiVo do Pará, pessoa jurídica de di-
reito privado instituída como Organização Social sem fins lucrativos por 
meio de decreto Estadual do Pará nº 2.016/06 e inscrita no cNPJ/Mf nº 
07.553.026/0001-06, com sede à rua antônio Barreto, 1595, Bairro de 
fátima, cEP: 66.060-021, Belém/Pa.
oBJETo do TErMo: confecção de máscaras artesanais descartáveis, uti-
lizando os produtos discriminados nesse termo, que serão confeccionadas 
pelos egressos do sistema penal assim definidos pelo art. 26 da Lei de 
Execuções Penais e o sócio educando em internação e liberdade assistida, 
conforme definição do art. 92 do Estatuto da Criança e do Adolescente c/c 
art. 1º da lei 12.594/12.
daTa da aSSiNaTUra: 30/07/2021.
ViGÊNcia: 30/07/2021 a 29/01/2022
ordENadora: HaNa SaMPaio GHaSSaN
Secretária de Estado de Planejamento e administração.
arTUr JoSÉ JaNSEN NoVaES
diretor Geral da associação Polo Produtivo Pará.

Protocolo: 687333

retiFicaÇÃo Nº 18/2021
Retificação do Ato Legal, conforme abaixo discriminado:
Decreto nº 1758 de 29/07/2021, Publicado no D.O.E nº 34.656 de 
02/08/2021.
oNde se LÊ:
art. 1° fica aberto ao orçamento fiscal e da Seguridade Social...

r$ 

cÓdiGo foNTE NaTUrEZa da dESPESa Valor

862012678414867575 - cPH 0101 449051 778.183,01

Leia-se:
art. 1° fica aberto ao orçamento fiscal e da Seguridade Social...

r$ 

cÓdiGo foNTE NaTUrEZa da dESPESa Valor

862012678414867575 - cPH 0301 449051 778.183,01

retiFicaÇÃo Nº 19/2021
Retificação do Ato Legal, conforme abaixo discriminado:
Portaria n° 217, de 30/07/2021, publicada no D.O.E nº 34.656 de 
02/08/2021.
oNde se LÊ:
aNEXo a PorTaria Nº 217, dE 30 dE JUlHo dE 2021

árEa/UNidadE orÇa-
MENTária/GrUPo dE 
dESPESa/SUBGrUPo 

dE dESPESa

foNTE

2º QUadriMESTrE - 2021

Maio JUNHo JUlHo aGoSTo ToTal

iNfra-ESTrUTUra E 
TraNSPorTE

cPH
investimentos 0,00 0,00 0,00 1.296.419,28 1.296.419,28

obras e instalações
 0101 0,00 0,00 0,00 778.183,01 778.183,01
 0301 0,00 0,00 0,00 518.236,27 518.236,27

ProGraMa/
orGÃo foNTE

2º QUadriMESTrE - 2021
Maio JUNHo JUlHo aGoSTo ToTal

infraestrutura e 
logística 0,00 0,00 0,00 1.296.419,28 1.296.419,28

cPH
 0101 0,00 0,00 0,00 778.183,01 778.183,01
 0301 0,00 0,00 0,00 518.236,27 518.236,27

foNTE
2º QUadriMESTrE - 2021

Maio JUNHo JUlHo aGoSTo ToTal
0101 - rEcUrSoS ordi-

NarioS                                         0,00 0,00 0,00 1.207.008,93 1.207.008,93

0301 - recursos ordinários 0,00 0,00 0,00 56.003.690,10 56.003.690,10

Leia-se:
aNEXo a PorTaria Nº 217, dE 30 dE JUlHo dE 2021

árEa/UNidadE orÇa-
MENTária/GrUPo dE 
dESPESa/SUBGrUPo 

dE dESPESa

foNTE

2º QUadriMESTrE - 2021

Maio JUNHo JUlHo aGoSTo ToTal

iNfra-ESTrUTUra E 
TraNSPorTE

cPH

investimentos 0,00 0,00 0,00 1.296.419,28 1.296.419,28

obras e instalações

 0301 0,00 0,00 0,00 1.296.419,28 1.296.419,28

ProGraMa/
orGÃo foNTE

2º QUadriMESTrE - 2021
Maio JUNHo JUlHo aGoSTo ToTal

infraestrutura e 
logística 0,00 0,00 0,00 1.296.419,28 1.296.419,28

cPH
 0301 0,00 0,00 0,00 1.296.419,28 1.296.419,28

foNTE
2º QUadriMESTrE - 2021

Maio JUNHo JUlHo aGoSTo ToTal

0101 - rEcUrSoS ordi-
NarioS                                         0,00 0,00 0,00 428.825,92 428.825,92

0301 - recursos ordinários 0,00 0,00 0,00 56.781.873,11 56.781.873,11

Portaria Nº 218, de 2 de aGosto de 2021 - dPo
a SEcrETária dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, usando 
das atribuições legais que lhes confere o artigo 3º, do(s) decreto(s) nº 
1518, de 29, de abril de 2021, que aprova a Programação orçamentária e o 
cronograma Mensal de desembolso dos orçamentos fiscal e da Seguridade 
Social, para o segundo quadrimestre do exercício de 2021 e, considerando 
o(s) decreto(s) n° 1762, de 30/07/2021.
rESolVE:
i - alterar o montante aprovado na Programação orçamentária e no 
cronograma Mensal de desembolso dos orçamentos fiscal e da Seguridade 
Social, do segundo quadrimestre do exercício de 2021, de acordo com o(s) 
anexo(s) constante(s) desta Portaria.
ii - a presente portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
HaNa SaMPaio GHaSSaN
Secretária de Estado de Planejamento e administração
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aNeXo a Portaria Nº 218, de 2 de aGosto de 2021

árEa/UNidadE orÇa-
MENTária/GrUPo dE 
dESPESa/SUBGrUPo 

dE dESPESa

foNTE

2º QUadriMESTrE - 2021

Maio JUNHo JUlHo aGoSTo ToTal

GESTÃo

SPSM/Pa

outras despesas 
correntes 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 2.000.000,00

despesas ordinárias

ProViSÃo rEcEBida 
do(a) fiNaNPrEV

 0290 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 2.000.000,00

iNfra-ESTrUTUra E 
TraNSPorTE

SEdoP

investimentos 0,00 0,00 0,00 1.166.928,79 1.166.928,79

obras e instalações

 0301 0,00 0,00 0,00 1.166.928,79 1.166.928,79

PolÍTica SÓcio-
cUlTUral

fcP

outras despesas 
correntes 0,00 0,00 0,00 530.000,00 530.000,00

despesas ordinárias

 0101 0,00 0,00 0,00 530.000,00 530.000,00

SEcUlT

investimentos 0,00 0,00 0,00 107.475,68 107.475,68

obras e instalações

 0101 0,00 0,00 0,00 107.475,68 107.475,68

ProGraMa/
orGÃo foNTE

2º QUadriMESTrE - 2021
Maio JUNHo JUlHo aGoSTo ToTal

cultura 0,00 0,00 0,00 637.475,68 637.475,68
fcP
 0101 0,00 0,00 0,00 530.000,00 530.000,00

SEcUlT
 0101 0,00 0,00 0,00 107.475,68 107.475,68

desenvolvimento 
Urbano - Habita-
ção, Saneamento  

e Mobilidade 

0,00 0,00 0,00 1.114.428,79 1.114.428,79

SEdoP
 0301 0,00 0,00 0,00 1.114.428,79 1.114.428,79

Governança 
Pública 0,00 0,00 0,00 52.500,00 52.500,00

SEdoP
 0301 0,00 0,00 0,00 52.500,00 52.500,00

Previdência 
Estadual 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 2.000.000,00

SPSM/Pa
ProViSÃo 

rEcEBida do(a) 
fiNaNPrEV

 0290 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 2.000.000,00

foNTE
2º QUadriMESTrE - 2021

Maio JUNHo JUlHo aGoSTo ToTal
0101 - rEcUrSoS ordi-

NarioS                                         0,00 0,00 0,00 637.475,68 637.475,68

0290 - recursos do Sistema 
de Proteção Social dos 

Militares
0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 2.000.000,00

0301 - recursos ordinários 0,00 0,00 0,00 1.166.928,79 1.166.928,79
ToTal 0,00 0,00 0,00 3.804.404,47 3.804.404,47

Protocolo: 687525

GoVerNo do estado do ParÁ
secretaria de estado de PLaNeJaMeNto e 

adMiNistraÇÃo (sePLad)
coNcUrso PÚBLico Para ProViMeNto de VaGas eM 

carGos de NÍVeL sUPerior
coNcUrso PÚBLico c-210

editaL Nº 01 /sePLad/Pa, de 02 de aGosto de 2021
a secretaria de estado de PLaNeJaMeNto e adMiNistraÇÃo 
– sePLad, no uso de suas atribuições legais, torNa PÚBLica a 
realização do Concurso Público C-210 destinado ao provimento de vagas 
em cargos efetivos de nível superior, e à formação de cadastro de 
reserva da sePLad, mediante as condições estabelecidas neste edital.
1. das NorMas aPLicÁVeis 
1.1) constituição da república federativa do Brasil; constituição do Estado 
do Pará; lei Estadual n.º 5.810/94 (regime Jurídico Único dos Servidores 
Públicos civis da administração direta, das autarquias e das fundações 
Públicas do Estado do Pará); lei Estadual n.º 8.933/2019 e suas alterações 
e demais normas pertinentes.
2. das disPosiÇÕes PreLiMiNares
2.1) o concurso público será regulado pelas normas contidas no presente 
edital e seus anexos, além da legislação citada no preâmbulo, e será 
executado pela Fundação CETAP. 
2.2) o acompanhamento e a supervisão de todo o processo de seleção 
pública, bem como as deliberações que se fizerem necessárias objetivando 
o regular desenvolvimento do certame, serão feitos pela comissão do concurso, 
designada mediante Portaria nº 109 de 28 de julho de 2021, publicada no diário 
Oficial do Estado do Pará nº 34.653 de 29 de julho de 2021. 
2.3) o concurso público destina-se a selecionar candidatos visando o 
preenchimento do número total de 24 (vinte e quatro) vagas para 
provimento imediato de cargo efetivo e formação de cadastro de 
reserva no quadro de servidores da SEPlad, conforme previsto no item 
4 deste edital.
2.4) o concurso público compreenderá a realização das seguintes etapas, 
conforme a seguir:
a) 1ª Etapa: Prova Objetiva, de caráter eliminatório e classificatório;
b) 2ª etapa: Prova discursiva, de caráter eliminatório e classificatório; e
c) 3ª etapa: Prova de títulos, de caráter meramente classificatório.
2.5) as provas referentes ao concurso público serão aplicadas na cidade 
de Belém (PA).
2.6) os candidatos nomeados estarão sujeitos ao Regime Jurídico Único 
do estado do Pará, instituído pela lei Estadual nº. 5.810, de 24 de 
janeiro de 1994 e às normas internas da sePLad.
2.7) As nomeações estão condicionadas à ordem final de classificação dos 
candidatos aprovados nas etapas do concurso público, à necessidade de 
serviço e à disponibilidade orçamentária-financeira do estado do Pará, 
durante o prazo de validade do concurso, qual seja 2 (dois) anos, a 
contar da data de publicação da homologação do certame, podendo ser 
prorrogado por igual período, a critério da sePLad.
2.8) os horários mencionados no presente edital e nos demais editais e 
comunicados a serem publicados para este concurso público obedecerão 
ao horário oficial de Brasília.
2.9) fazem parte integrante deste Edital os seguintes anexos:
a) aNEXo i – conteúdo Programático;
b) aNEXo ii – cronograma completo;
c) aNEXo iii – informações dos cargos;
d) aNEXo iV – Solicitação de atendimento Especial.
2.10) É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar a publicação 
de todos os atos, editais e comunicados referentes a este concurso público 
no Diário Oficial do Estado do Pará (https://www.ioepa.pa.br), bem como 
aqueles que forem divulgados na internet, no endereço eletrônicos da 
Fundação CETAP (https://www.fundacaocetap.com.br).
2.11) O candidato ficará responsável por todas as despesas decorrentes de 
sua participação nas Etapas deste concurso.
2.12) o cronograma inicial para a realização deste concurso público é o 
descrito no Anexo II deste edital, sujeito a eventuais alterações posteriores.
3. da iMPUGNaÇÃo ao editaL
3.1) É facultado a qualquer cidadão apresentar solicitação de impugnação 
ao presente edital e(ou) eventuais retificações, a partir da sua publicação 
no Diário Oficial do Estado até o dia 06 de agosto de 2021.
3.2) o pedido de impugnação deverá ser protocolado na central de 
Atendimento ao Candidato da Fundação CETAP (CAC-Fundação 
cetaP) av. Presidente Vargas, n.° 158, sala 1202, cEP: 66.010-000, 
centro, Belém/Pa. (Horário de funcionamento: 08:00 às 18:00 horas) e 
indicar o(s) item(ns) a ser(em) impugnado(s).
3.2.1) opcionalmente, o pedido de impugnação poderá ser realizado 
na página do concurso público no site https://www.fundacaocetap.com.
br, fazendo o login, clicando no botão “impugnação contra o Edital de 
abertura” e preenchendo eletronicamente o formulário próprio.
3.3) os eventuais pedidos de impugnação serão analisados e julgados pela 
Comissão do Concurso e pela Fundação cetaP.
3.4) ao término da apreciação das solicitações de impugnação de que trata 
o subitem anterior, a Fundação cetaP divulgará em seu sítio eletrônico, 
endereço https://www.fundacaocetap.com.br, relatório contendo a 
análise e o julgamento dos eventuais pedidos de impugnação.
3.5) Não caberá, sob hipótese alguma, recurso administrativo sobre o 
resultado do julgamento dos pedidos de impugnação.
4. das VaGas
4.1) O número de vagas a serem preenchidas após o resultado final será 
de 24 (vinte e quatro) vagas para provimento imediato de cargo efetivo 
e formação de cadastro de reserva, conforme tabela abaixo:  
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carGo VaGaS aMPla coNcorrÊNcia VaGaS Pcd ToTal dE VaGaS
TÉcNico EM GESTÃo PÚBlica  

adMiNiSTraÇÃo 4 - 4 +cr
BiBlioTEcoNoMia 2 - 2 +cr

ciÊNciaS coNTáBEiS 4 1 5 +cr

ciÊNciaS EcoNÔMicaS 2 - 2 +cr
ESTaTÍSTica 1 - 1 +cr 
PSicoloGia 1 - 1 +cr

TÉcNico EM GESTÃo dE iNfraES-
TrUTUra   

arQUiTETUra 2 - 2 +cr
ENGENHaria ciVil 4 - 4 +cr

TÉcNico EM GESTÃo dE iNforMáTica 3 - 3 +cr

ToTal GEral 23 1 24 +cr

4.2)   O cadastro de reserva está limitado a duas vezes o quantitativo 
de vagas estabelecidas para provimento imediato.
4.3)   as informações referentes às atribuições, Nível de Escolaridade, 
requisitos para investidura no cargo, Vencimento, carga Horária e 
Quantidade de Vagas estão dispostas no anexo iii – informações dos 
cargos do presente Edital. 
4.4) os candidatos aprovados devem estar disponíveis para a lotação 
imediata de acordo com a necessidade dos órgãos, respeitando o interesse 
da administração Pública.
5. dos reQUisitos Para iNVestidUra No carGo
5.1) o candidato aprovado no presente concurso Público deverá atender, 
cumulativamente, aos seguintes requisitos para a investidura no cargo:
a) ter sido aprovado e classificado no concurso público, dentro do número 
de vagas;
b) ser brasileiro nato/naturalizado ou possuir os direitos inerentes a tal 
nas condições previstas no artigo 12, §1º da constituição federal; no caso 
de nacionalidade portuguesa, estar amparado pelo estatuto de igualdade 
entre brasileiros e portugueses, com reconhecimento do gozo dos direitos 
políticos, nos termos do §1º do artigo 12 da constituição da república 
federativa do Brasil e na forma do disposto no artigo 13 do decreto nº 
70.436, de 18 de abril de 1972;
c) ter idade igual ou superior a 18 (dezoito) anos completos, na data da 
posse;
d) provar o cumprimento das obrigações eleitorais e, no caso de candidato 
do sexo masculino, das obrigações militares;
e) estar em pleno exercício dos direitos políticos;
f) apresentar, no momento da posse, os documentos comprobatórios dos 
requisitos exigidos para o exercício do cargo constantes no anexo iii – 
informações dos cargos deste edital, bem como outros documentos que 
se fizerem necessários;
g) apresentar declaração de bens que constituem o seu patrimônio, na 
forma do decreto Estadual nº 1.712, de 12 de julho de 2021;
h) apresentar declaração de que não acumula cargo, emprego ou função 
pública, ou proventos de inatividade; ressalvadas as possibilidades de 
acumulação lícita previstas no inciso XVi do art. 37 da constituição federal 
e no decreto Estadual  nº 1.950, de 28 de dezembro de 2017;
i) ser considerado apto, física e mentalmente, para o exercício do cargo 
no exame médico pré-admissional, realizado pela perícia médica oficial, 
devendo o candidato apresentar os exames clínicos e laboratoriais, os 
quais correrão às  suas expensas;
j) não haver sofrido sanção impeditiva do exercício de cargo público 
por qualquer órgão público ou entidade, da esfera federal, estadual ou 
municipal;
6. da iNscriÇÃo No coNcUrso PÚBLico
6.1) o valor da taxa de inscrição será de R$ 59,00 (cinquenta e 
nove reais).
6.2) as inscrições serão feitas exclusivamente via internet no endereço 
eletrônico https://www.fundacaocetap.com.br, no período entre 8h 
(oito horas) do dia 12 de agosto de 2021 e 23h e 59 min (vinte e três 
horas e cinquenta e nove minutos) do dia 07 de outubro de 2021.
6.2.1) a fundação cETaP e a Secretaria de Estado de Planejamento e 
administração (SEPlad) não se responsabilizam por solicitação de inscrição 
via internet não recebida por motivos de ordem técnica dos computadores, 
falhas de comunicação, congestionamento das linhas de comunicação, bem 
como outros fatores de ordem técnica que impossibilitem a transferência 
de dados.
6.2.2) após a conclusão da inscrição, o candidato deverá efetuar o 
pagamento da taxa de inscrição por meio do documento de arrecadação 
Estadual (daE), pagável apenas nos seguintes Bancos: 
a) Banco do Brasil;
b) caixa Econômica;
c) Bradesco;
d) itaú;
e) Banpará;
f) Banco da amazônia (BaSa).
6.2.2.1) o candidato que não cumprir a determinação prevista no subitem 
6.2.2 do presente edital       poderá ter o seu pagamento não reconhecido, 
sendo cancelada a inscrição.
6.3) o pagamento da taxa de inscrição deverá ser efetuado até às 
23h59min do dia 08 de outubro de 2021. o pagamento após a data de 
vencimento implica o cancelamento da inscrição.

6.3.1) as inscrições somente serão efetivadas após a quitação do valor da 
taxa de inscrição, por meio do daE, ou do deferimento da isenção da taxa 
de inscrição validado pela fundação cETaP.
6.3.2) o daE gerado pelo Sistema Eletrônico de inscrições da fundação 
cETaP terá vencimento datado para os dois dias subsequentes à data em 
que foi gerado, exceto os daE’s que forem gerados no último dia de inscrição.
6.3.2.1) o daE gerado no último dia de inscrição, mesmo que reimpresso, 
terá como data de vencimento o primeiro dia útil posterior ao último dia 
de inscrição. 
6.3.3) após o vencimento do daE, o título não poderá ser utilizado para 
pagamento da inscrição podendo, porém, ser reimpresso através do 
Sistema Eletrônico de inscrições da fundação cETaP que irá gerar novo 
daE com nova data de vencimento, observando as mesmas condições do 
subitem 6.3.2 deste Edital. 
6.3.4) o pagamento da taxa de inscrição após o prazo previsto no presente 
edital, a realização de qualquer modalidade de pagamento que não seja 
pela quitação do daE e/ou o pagamento de valor distinto do estipulado 
neste Edital implicam o cancelamento da inscrição. 
6.3.5) Não será aceito, como comprovação de pagamento de taxa de 
inscrição, comprovante de agendamento bancário. 
6.3.6) Não serão aceitos os pagamentos das inscrições, por depósito em 
caixa eletrônico, por meio de cartão de crédito, via postal, fac-símile (fax), 
transferência ou depósito em conta corrente, doc/TEd, ordem de pagamento, 
ou por qualquer outra via que não as especificadas neste Edital. 
6.3.7) Em caso de feriado ou evento que acarrete o fechamento de agências 
bancárias na localidade em que se encontra, o candidato deverá antecipar 
o pagamento do daE ou realizá-lo por outro meio válido, devendo ser 
respeitado o prazo limite determinado neste Edital. 
6.3.8) o candidato deverá conferir os dados do daE referente à taxa de 
inscrição, sendo de sua exclusiva responsabilidade a não conferência dos 
respectivos dados, bem como o pagamento de daE falso. a não observação 
destas orientações por parte do candidato poderá ocasionar a sua não 
participação no certame. 
6.3.9) após o pagamento da taxa de inscrição, o candidato deverá manter 
em segurança o daE devidamente autenticado e/ou o comprovante de 
pagamento, que deverá ser conservado até a data de realização da Prova 
objetiva e da Prova discursiva. 
6.4) o candidato poderá inscrever-se para concorrer a apenas um cargo. 
6.4.1) caso o candidato realize mais de uma inscrição, será considerada 
como oficial apenas a mais recente, considerando a data, hora, minuto e 
segundo do preenchimento da inscrição no Sistema Eletrônico de inscrições 
da fundação cETaP.
6.5) antes de efetuar a inscrição, o candidato deverá conhecer este edital 
e certificar-se de que preenche todos os requisitos exigidos.
6.5.1)  o candidato é responsável pela veracidade dos dados cadastrais 
informados no ato de inscrição, sob as penas da lei.
6.5.2)  É vedada a inscrição condicional, fora do prazo previsto de inscrições 
estipulado no presente edital e no anexo ii – cronograma completo 
6.5.3)  Para efetuar a inscrição, é imprescindível o número de cadastro 
de Pessoa física (cPf) do candidato, emitido pelo Ministério da fazenda.
6.5.4) as informações prestadas na inscrição serão de inteira 
responsabilidade do candidato, dispondo a fundação cETaP do direito 
de excluir do concurso público aquele que não preencher o formulário de 
forma completa.
6.5.4.1) o candidato deverá obrigatoriamente preencher de forma 
completa o campo referente a nome, endereço, telefone e e-mail, bem 
como deverá informar o cEP correspondente à sua residência.
6.5.5) o valor referente ao pagamento da taxa de inscrição não será 
devolvido, salvo nas condições legalmente previstas.
6.5.5.1) No caso de o pagamento da taxa de inscrição ser efetuado com 
cheque bancário que, porventura, venha a ser devolvido, por qualquer 
motivo, a fundação cETaP reserva-se o direito de tomar as medidas legais 
cabíveis, não efetivando a inscrição.
6.5.5.2) É vedada ao candidato a transferência para terceiros do valor pago 
da taxa de inscrição.
6.5.6) o candidato deverá declarar, no formulário de inscrição, que tem 
ciência e que aceita que, caso aprovado, deverá entregar, por ocasião 
da posse, os documentos comprobatórios dos requisitos exigidos para o 
respectivo cargo, conforme o disposto no item 5 deste edital e no anexo 
iii – informações dos cargos.
6.5.7) a não integralização dos procedimentos de inscrição implica a 
desistência do candidato.
6.5.8) o candidato inscrito deverá atentar para a formalização da 
inscrição, considerando que, caso a inscrição não seja efetuada nos 
moldes estabelecidos neste edital, será automaticamente considerada não 
efetivada pela fundação cETaP.
6.5.9) o candidato, ao realizar sua inscrição, também manifesta ciência 
quanto à possibilidade de divulgação de seus dados em listagens e 
resultados no decorrer do certame, tais como aqueles relativos à data de 
nascimento, notas e desempenho nas provas e etapas, entre outros, tendo 
em vista que essas informações são essenciais para o fiel cumprimento da 
publicidade dos atos atinentes ao concurso público.
6.5.10) Os candidatos ficam cientes, também, de que tais informações 
poderão ser encontradas na rede mundial de computadores por meio dos 
mecanismos de busca atualmente existentes.
7. das coNdiÇÕes Para iseNÇÃo da taXa de iNscriÇÃo
7.1) Em conformidade com a legislação em vigor, a isenção da taxa de 
inscrição será concedida para:
a) o candidato que estiver inscrito no cadastro Único para Programas 
Sociais do Governo federal (cadÚnico) e for membro de família de baixa 
renda, nos termos do decreto federal no. 6.135/2007; e (ou)
b) a pessoa com deficiência, de acordo com o item 8 deste edital, que 
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terá direito à isenção da taxa de inscrição nos termos da lei Estadual nº. 
6.988/2007.
7.2) os candidatos inscritos no cadÚnico deverão: 
a) Solicitar a isenção da Taxa de inscrição, selecionando o “Tipo de 
Solicitação”, “Candidato Hipossuficiente” e preencher os dados requeridos, 
indicando o Número de Identificação Social - NIS atribuído pelo CadÚnico, 
tudo isso disponibilizado no formulário Eletrônico de inscrição no endereço 
eletrônico https://www.fundacaocetap.com.br; 
b) Preencher e entregar/enviar a “declaração de que atende à condição de 
ser membro de família de baixa renda” (ver modelo disponível na página 
de acompanhamento do concurso público https://www.fundacaocetap.
com.br), nos termos do decreto federal n.º 6.135, de 26 de junho de 
2007, devidamente preenchida
c) Entregar/enviar cópia do documento de identidade (ver subitem 12.4).
7.3) Os candidatos com deficiência deverão:
a) Solicitar a isenção da Taxa de inscrição, selecionando o “Tipo de 
Solicitação”, “Candidato com Deficiência” e preencher os dados requeridos, 
tudo isso disponibilizado no formulário Eletrônico de inscrição no endereço 
eletrônico https://www.fundacaocetap.com.br; 
b) Preencher e entregar/enviar o Requerimento específico (ver modelo 
disponível na página de acompanhamento do concurso público http://
www.fundacaocetap.com.br) acompanhado de Laudo médico atestando a 
espécie e o grau ou nível da deficiência, com expressa referência ao código 
correspondente da Classificação Internacional de Doença – CID, bem 
como a provável causa da deficiência; ou, alternativamente, Requerimento 
específico acompanhado de carteira/declaração de cadastramento na(s) 
instituição(ões) à(s) qual(is) pertence 
c) Entregar/enviar cópia do documento de identidade (ver subitem 12.4).
7.4) Para o protocolo de entrega e/ou envio do requerimento de isenção 
da taxa de inscrição juntamente com os documentos respectivos previstos 
nos subitens 7.2 e 7.3 do presente edital, o candidato poderá utilizar-se de 
um dos meios a seguir descritos:
a) presencial: dirigir-se à CAC-Fundação CETAP (ver item 20) e 
protocolar a documentação indicada nos subitens 7.2 ou 7.3 do presente 
edital. o candidato poderá apresentar cópia simples acompanhada do 
documento original para verificação; ou
b) via postal: envio da documentação indicada nos subitens 7.2 e/ou 7.3 
do presente edital, em cópia autenticada, via SEdEX ou carta registrada 
com aviso de recebimento, para a sede da fundação cETaP em Belém/Pa 
(ver endereço no item 20 deste Edital); ou
c) via internet: por upload da documentação indicada nos subitens 7.2 
e/ou 7.3 do presente edital em formato Pdf, PNG ou JPG, no tamanho 
máximo de 2MB, por meio de link específico, disponível no endereço 
eletrônico https://www.fundacaocetap.com.br.
7.5) os requerimentos de isenção da taxa de inscrição e documentação 
respectiva deverão ser protocolados/enviados, impreterivelmente, entre 
os dias 12 e 13 de agosto de 2021. os requerimentos e/ou documentos 
protocolados/enviados após esse período não serão conhecidos.
7.5.1) Para requerimentos e documentos protocolados de forma presencial, 
o candidato deve protocolar nos dias 12 e 13 de agosto de 2021, entre 
os horários de 8h e 18h.
7.5.2) Para requerimentos e documentos enviados via postal, valerá a data 
da postagem.
7.5.3) requerimentos e documentos enviados via internet, deverão realizar o 
upload entre as 8h do dia 12 até às 23he59min do dia 13 de agosto de 2021.
7.6) O deferimento do Requerimento de isenção da taxa de inscrição ficará 
condicionado à comprovação da condição de inscrito ativo no cadÚnico 
e/ou à comprovação da deficiência, bem como pelo encaminhamento da 
documentação especificada nos subitens 7.2 e 7.3 do presente edital.
7.7) a veracidade das informações prestadas no requerimento de isenção 
da taxa de inscrição será de inteira responsabilidade do candidato, 
podendo este responder, a qualquer momento, no caso de serem prestadas 
informações inverídicas ou utilizados documentos falsos, por crime contra 
a fé pública, o que acarretará a eliminação do concurso público, aplicando-
se, ainda, o disposto no parágrafo único do art. 10 do decreto federal no. 
83.936/1979.
7.8) o simples preenchimento dos dados necessários para a solicitação da 
isenção de taxa de inscrição não garante ao interessado a sua concessão, 
a qual estará sujeita à análise e deferimento do pedido por parte da 
Fundação cetaP, conforme o caso.
7.9) o candidato que tiver a solicitação de isenção da taxa de inscrição 
deferida, mas que tenha efetivado o pagamento do daE terá a sua isenção 
cancelada.
7.10) Não será permitido, após o período de solicitação de isenção de taxa 
de inscrição, complementação da documentação, bem como solicitação de 
revisão.
7.11) Será considerada nula a isenção de pagamento de taxa de inscrição 
ao candidato que:
a) omitir informações e/ou apresentar informações inverídicas; e/ou
b) fraudar e/ou falsificar documentação.
7.11.1) Nos casos previstos no subitem 7.7 do presente edital, o candidato 
terá sua situação informada à autoridade policial competente para as 
providências cabíveis.
7.12) Não será concedida isenção de taxa de inscrição ao candidato que:
a) omitir informações;
b) fraudar e/ou falsificar documentação;
c) estar inscrito/a no cadastro Único para Programas Sociais do Governo 
federal há menos de 45 dias;
d) estar com o cadastro desatualizado há mais de 48 meses;
e) os dados informados no cadastro do site da fundação cETaP estarem 
divergentes dos dados cadastrados no cadastro Único;
f) os documentos enviados/entregues forem ilegíveis, inviabilizando sua 
análise;

g) pleitear a isenção instruindo o pedido com documentação incompleta; 
h) não observar a forma de envio, o prazo e os horários estabelecidos no 
anexo ii – cronograma completo deste Edital;
i) não possuir condição contemplada no subitem 7.1 do presente edital;
j) pleitear a isenção sem apresentar os documentos previstos nos subitens 
7.2 e 7.3 deste edital.
7.13) Não será aceita solicitação de isenção de pagamento de taxa de 
inscrição via fax, via correio eletrônico ou qualquer outro meio que não os 
informados neste edital.
7.14) a entrega da documentação exigida será de responsabilidade 
exclusiva do candidato, a fundação cETaP não se responsabilizará por 
qualquer tipo de extravio que impeça a chegada completa ou incompleta 
da referida documentação.
7.15) a simples entrega da documentação não garante ao interessado a 
isenção de pagamento da taxa de inscrição, a qual estará sujeita à análise 
por parte da fundação cETaP nos termos das regras previstas neste Edital. 
os documentos listados nos subitens 7.2 e/ou 7.3 apresentados não serão 
devolvidos. 
7.16) o não-cumprimento das diretrizes previstas sobre a isenção do 
pagamento da taxa de inscrição, a falta ou inconformidade de alguma 
documentação e/ou informação, ou a solicitação apresentada fora do 
período fixado implicará indeferimento do referido pedido.
7.17) ao término da apreciação dos requerimentos de isenção da taxa de 
inscrição e dos respectivos documentos, será publicado no Diário Oficial 
do Estado do Pará e divulgado no endereço eletrônico http://www.
fundacaocetap.com.br, na data provável de 08 de setembro de 
2021, a Relação Preliminar das Solicitações de Isenção da taxa de 
inscrição Deferidas e Indeferidas.
7.18) caberá recurso contra a Relação Preliminar das Solicitações de 
Isenção da taxa de inscrição Deferidas e Indeferidas, nos termos 
do item 19 do presente edital, o qual deverá ser interposto no período 
compreendido de 2 (dois) dias úteis após a sua divulgação.
7.19) ao término da apreciação dos recursos contra a Relação Preliminar 
das Solicitações de Isenção da taxa de inscrição Deferidas e 
indeferidas, será publicado no Diário Oficial do Estado do Pará e 
divulgado no endereço eletrônico http://ww.fundacaocetap.com.br, 
na data provável de 17 de setembro de 2021, a Relação Definitiva 
das Solicitações de Isenção da taxa de inscrição Deferidas e 
indeferidas.
8. das VaGas reserVadas Às Pessoas coM deFiciÊNcia
8.1) Às pessoas com deficiência serão reservados 5% (cinco por cento) das 
vagas destinadas a cada cargo, desde que a deficiência seja compatível 
com as atribuições do cargo. as disposições deste Edital, referentes às 
pessoas com deficiência, são correspondentes às da Lei nº 7.853/1989 e às 
do decreto nº 3.298/1999, alterado pelo decreto nº 5.296/2004, da lei nº 
12.764/2012 regulamentada pelo decreto nº 8.368/2014, da lei federal 
nº 13.146/2015.
8.1.1) caso a aplicação do percentual de que trata o subitem 8.1 deste 
edital resulte em número fracionado, este deverá ser elevado até o primeiro 
número inteiro subsequente, desde que não ultrapasse 20% (vinte por 
cento) das vagas oferecidas por cargo, nos termos do artigo 15, parágrafo 
único, da lei nº 5.810/1994.
8.1.2) Somente haverá reserva imediata de vagas para os candidatos 
com deficiência nos cargos com quantidade de vagas igual ou superior a 
5 (cinco).
8.2) A pessoa com deficiência participará do concurso público em igualdade 
de condições com os demais candidatos, no que se refere ao conteúdo 
das provas, à avaliação e aos critérios de aprovação, ao horário e ao local 
de aplicação das provas e às notas mínimas exigidas, de acordo com o 
previsto no presente Edital.
8.3) São consideradas pessoas com deficiência, de acordo com o artigo 4º do 
decreto federal n° 3.298/1999, alterado pelo decreto n° 5.296/2004, nos 
termos da lei nº 7.853/1989, lei federal nº 12.764/2012 e da lei federal 
nº 13.146/2015 as que se enquadram nas categorias de i a Vi a seguir; 
e as contempladas pelo enunciado da Súmula 377 do Superior Tribunal 
de Justiça: “O portador de visão monocular tem direito de concorrer, em 
Seleção Competitiva Pública, às vagas reservadas aos deficientes”:
i - deficiência física: alteração completa ou parcial de um ou mais 
segmentos do corpo humano, acarretando o comprometimento da 
função física, apresentando-se sob a forma de paraplegia, paraparesia, 
monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, 
hemiplegia, hemiparesia, ostomia, amputação ou ausência de membro, 
paralisia cerebral, nanismo, membros com deformidade congênita ou 
adquirida, exceto as deformidades estéticas e as que não produzam 
dificuldades para o desempenho de funções;
ii - deficiência auditiva: perda bilateral, parcial ou total, de quarenta 
e um decibéis (dB) ou mais, aferida por audiograma nas frequências de 
500HZ, 1.000HZ, 2.000Hz e 3.000Hz;
iii - deficiência visual: cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou 
menor que 0,05 no melhor olho, com a melhor correção óptica; a baixa 
visão, que significa acuidade visual entre 0,3 e 0,05 no melhor olho, com 
a melhor correção óptica; os casos nos quais a somatória da medida 
do campo visual em ambos os olhos for igual ou menor que 60º; ou a 
ocorrência simultânea de quaisquer das condições anteriores;
iV - deficiência mental: funcionamento intelectual significativamente 
inferior à média, com manifestação antes dos 18 (dezoito) anos e 
limitações associadas a duas ou mais áreas de habilidades adaptativas, 
tais como: comunicação, cuidado pessoal, habilidades sociais; utilização 
dos recursos da comunidade, saúde e segurança, habilidades acadêmicas, 
lazer e trabalho; e
V - deficiência múltipla: associação de duas ou mais deficiências.
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8.3.1) a pessoa com transtorno do espectro autista é considerada pessoa 
com deficiência, para todos os efeitos legais, conforme Lei Federal nº 
12.764/2012.
8.4) O candidato que, no ato de inscrição, se declarar com deficiência, 
se aprovado e classificado no presente concurso público, terá seu nome 
publicado em lista à parte e, caso obtenha a classificação necessária, 
figurará também na lista de classificação geral.
8.5) As vagas definidas no subitem 8.1 deste edital que não forem providas 
por falta de candidatos com deficiência ou por reprovação na perícia 
médica ou no concurso público serão preenchidas pelos demais candidatos, 
observada a ordem de classificação do cargo.
8.6) O candidato que se declarar com deficiência concorrerá em igualdade 
de condições com os demais candidatos, com exceção dos requerimentos 
deferidos nos termos do item 9. 
8.7) As atividades dos cargos não serão modificadas para se adaptarem 
à(às) condição(ões) especial(is) dos candidatos com deficiência.
8.8) o candidato que queira concorrer às vagas reservadas às pessoas 
com deficiência deverá indicar tal condição no Formulário Eletrônico de 
Inscrição e, ainda, enviar no período fixado no Anexo II - Cronograma 
completo deste Edital, via SEdEX ou carta registrada com aviso de 
recebimento (com data de postagem até o último dia do período de 
envio/entrega da documentação) para o cac da fundação cETaP em 
Belém/Pa (ver endereço no item 20 deste Edital), oU via upload, por 
meio de link específico, disponível no endereço eletrônico https://www.
fundacaocetap.com.br , oU entregar, pessoalmente, no cac da fundação 
cETaP no Município de Belém/Pa (ver endereço no item 20 deste Edital), 
o seguinte documento comprobatório: laudo Médico legível atestando a 
espécie e o grau ou nível da deficiência, com expressa referência ao código 
correspondente da Classificação Internacional de Doença - CID, bem como, 
a provável causa da deficiência, emitido com data dos últimos 12 (doze) 
meses anteriores à data de publicação deste Edital. deve, ainda, conter 
a assinatura e o carimbo do médico com o número de sua inscrição no 
conselho regional de Medicina (crM).
8.8.1) Somente serão aceitos documentos enviados via upload no formato 
Pdf, PNG ou JPG, no tamanho máximo de 2MB.
8.8.2) A documentação comprobatória da pessoa com deficiência que for 
enviada ou entregue pessoalmente, deverá ser acondicionada em envelope 
tamanho a4, devidamente lacrado e etiquetado, conforme o modelo a seguir:

soLicitaÇÃo Para coNcorrer Às VaGas reserVadas Às Pessoas coM deFiciÊNcia
coNcUrSo PÚBlico c-210

secretaria de estado de PLaNeJaMeNto e adMiNistraÇÃo - sePLad
Nome completo do candidato

cPf do candidato

8.9) O candidato com deficiência que, no ato da inscrição, não declarar 
essa condição, ou, ainda, mesmo tendo indicado tal condição no formulário 
Eletrônico de inscrição e não enviar via SEdEX ou carta registrada, via 
upload ou entregar, pessoalmente, o documento comprobatório tratado 
no subitem 8.8 deste Edital, não concorrerá às vagas reservadas às 
pessoas com deficiência e terá indeferido qualquer recurso em favor de 
sua situação, concorrendo às demais vagas para ampla concorrência.
8.10) Não será permitida, após o envio ou entrega da documentação 
comprobatória para a Solicitação para concorrer às vagas reservadas às 
pessoas com deficiência, a complementação da mesma, ainda que em 
período de recurso.
8.11) o laudo Médico (original, cópia autenticada em cartório ou cópia 
simples acompanhada do original para fins de conferência no CAC) terá 
validade somente para este Concurso Público e para esta finalidade de 
solicitação para concorrer às vagas reservadas às pessoas com deficiência, 
e não será devolvido, assim como, não serão fornecidas cópias desse laudo.
8.12) a exatidão dos documentos entregues será de total responsabilidade 
do candidato, motivo pelo qual não haverá qualquer verificação de 
regularidade do envelope no momento da entrega, apenas, quando preciso 
e solicitado, a conferência da cópia simples com o original.
8.13) a publicação do resultado final do concurso será divulgada através 
de duas listas, a primeira contendo a classificação de todos os candidatos, 
inclusive a das pessoas com deficiência, e a segunda somente a classificação 
dos candidatos com deficiência.
8.14) O candidato com deficiência aprovado no presente concurso será 
submetido à avaliação realizada por equipe multiprofissional da Secretaria 
de Estado de Planejamento e administração (SEPlad).
8.15) Após a investidura do candidato, a deficiência não poderá ser arguida 
para justificar a concessão de aposentadoria.
9. da soLicitaÇÃo de ateNdiMeNto esPeciaL
9.1)  o candidato que necessitar de qualquer tipo de atendimento especial 
para a realização das Etapas deverá indicar, no formulário Eletrônico 
de inscrição, o(s) recurso(s) especial(is) necessário(s) e, ainda, enviar 
impreterivelmente até o dia 08 de outubro de 2021, via SEdEX ou carta 
registrada (com data de postagem até o último dia do período de envio 
da documentação), para a sede da fundação cETaP em Belém/Pa (ver 
endereço no item 20 deste Edital) oU via upload, por meio de link específico, 
disponível no endereço eletrônico https://www.fundacaocetap.com.br , oU 
entregar, pessoalmente, no cac da fundação cETaP no Município de Belém/
Pa (ver endereço no item 20 deste Edital), a Solicitação de atendimento 
Especial acompanhada de laudo Médico emitido com data dos últimos 12 
(doze) meses, a contar da data da publicação do presente edital, todos 
legíveis e que justifiquem o(s) recurso(s) especial(ais) solicitado(s). O 
laudo Médico deve, ainda, conter a assinatura e o carimbo do médico com 
o número de sua inscrição no conselho regional de Medicina (crM). após 
esse período, a solicitação será indeferida, salvo nos casos de força maior, 
devidamente justificados e comprovados.

9.1.1) As condições específicas disponíveis para realização das provas 
são: prova em braille, prova ampliada (fontes 14, 16 ou 28), fiscal ledor, 
intérprete de libras, acesso à cadeira de rodas e/ou tempo adicional de até 
1 (uma) hora para realização das provas. O candidato com deficiência, que 
necessitar de tempo adicional para realização das provas, deverá requerê-
lo com justificativa acompanhada de parecer emitido por especialista da 
área de sua deficiência, conforme prevê o § 2º do artigo 4 do Decreto n.o 

9.508/2018.
9.1.2) caso o candidato opte pelo envio via upload, somente serão aceitos 
documentos no formato Pdf, PNG ou JPG, no tamanho máximo de 2MB.
9.1.3) a inexistência de laudo médico para qualquer solicitação de 
atendimento especial implicará em seu não atendimento.
9.2) o laudo médico referido no subitem 9.1 deste edital não será devolvido.
9.3) a candidata que tiver necessidade de amamentar durante a realização 
das provas, deverá anexar junto à solicitação de atendimento especial 
cópia da certidão de nascimento da criança, salvo se o nascimento ocorrer 
após essa data, quando então deverá levar a certidão de nascimento 
(original ou cópia autenticada), no dia da prova.
9.3.1) a candidata que necessitar amamentar deverá ainda levar um 
acompanhante maior de idade, sob pena de ser impedida de realizar as 
provas. O acompanhante ficará responsável pela guarda do lactente em 
sala reservada para amamentação. durante a amamentação, é vedada a 
comunicação da lactante com o acompanhante.
9.3.2) ao acompanhante não será permitido o uso de quaisquer dos 
objetos e equipamentos descritos nos subitens 12.9, 13.11 e 13.12 deste 
Edital durante a realização do certame.
9.3.3) Nos horários previstos para amamentação, a cada intervalo de 
2 (duas) horas, a candidata lactante poderá ausentar-se até 30 (trinta) 
minutos da sala de prova acompanhada de um fiscal.
9.3.4) o tempo despendido pela amamentação será compensado durante 
a realização da prova em igual período.
9.3.5) o lactente deverá ter até 6 (seis) meses de vida.
9.4)  ficam assegurados às pessoas transexuais, transgêneros e travestis 
os direitos à identificação por meio do seu nome social e à escolha de 
tratamento nominal. Entende-se por nome social aquele pelo qual travestis 
e transexuais se reconhecem, bem como são identificadas por sua 
comunidade e em seu meio social.
9.4.1) o candidato que desejar atendimento pelo NoME Social poderá 
requerê-lo por meio do formulário de Solicitação de atendimento pelo 
Nome Social, disponível na página do cETaP no endereço eletrônico 
https://www.fundacaocetap.com.br, no período respectivo fixado no Anexo 
ii – cronograma completo deste Edital.
9.4.2) o candidato somente conseguirá fazer o preenchimento do 
formulário de Solicitação de atendimento pelo Nome Social após ter 
concluído o seu processo de inscrição no presente concurso público.
9.4.3) No formulário de Solicitação de atendimento pelo Nome Social, o 
candidato deverá indicar o NoME Social a ser utilizado, o qual estará 
vinculado ao seu nome civil, bem como ao documento de identidade, cPf 
e data de nascimento.
9.4.4) além da informação do NoME Social, o candidato deverá fazer o 
carregamento (upload) dos seguintes arquivos:
a) fotografia atual nítida, individual, colorida, com fundo branco que 
enquadre desde a cabeça até os ombros, de rosto inteiro sem o uso de 
óculos escuros e artigos de chapelaria, tais como boné, chapéu, viseira, 
gorro ou similares;
b) cópia digitalizada da frente e do verso de um documento de identificação 
oficial com foto.
9.4.5) os documentos de que trata o subitem 9.4.4 devem conter todas 
as especificações citadas, serem legíveis para análise, sob pena de serem 
considerados documentos inválidos para comprovação do atendimento.
9.4.6) Somente serão aceitos documentos no formato Pdf, PNG ou JPG, no 
tamanho máximo de 2MB, enviados por meio do formulário de Solicitação 
de atendimento pelo Nome Social.
9.4.7) Não serão considerados válidos documentos apresentados por via 
postal, fax, correio eletrônico ou entregues no dia de aplicação das provas, 
mesmo que estejam em conformidade com o estabelecido neste Edital.
9.4.8) o candidato que solicitou o atendimento pelo NoME Social terá o 
seu pedido indeferido quando:
a) não anexar os documentos relacionados no subitem 9.4.4 do presente 
edital;
b) os documentos anexados forem ilegíveis, inviabilizando sua análise;
c) for identificada qualquer fraude nas informações prestadas e/ou nos 
documentos apresentados.
9.4.9) Não serão aceitas outras formas de Solicitação de atendimento pelo 
Nome Social, tais como: via postal, telefone ou fax.
9.4.10) a anotação do nome social de travestis, transgêneros e transexuais 
constará por escrito nos Editais, relações e resultados do concurso, entre 
parênteses, antes do respectivo nome civil. as pessoas transexuais, 
transgêneros e travestis, candidatas a este concurso, deverão apresentar 
como identificação oficial no dia de aplicação das provas um dos documentos 
previstos no subitem 12.4 do presente edital.
9.4.11) a Fundação cetaP reserva-se o direito de exigir, a qualquer 
tempo, documentos que atestem a condição que motiva a solicitação do 
atendimento declarado.
9.5) O candidato que fizer uso de aparelho auditivo por orientação médica 
deverá solicitar permissão para uso do referido aparelho, de acordo com as 
instruções contidas no subitem 9.1 do presente Edital.
9.6) o candidato que por convicção religiosa necessitar realizar a prova 
objetiva e a prova discursiva após horário impeditivo, deverá protocolar 
requerimento indicando a sua condição, solicitando o atendimento 
especial. Nesse caso, será reservada sala especial para aguardar o término 
do horário impeditivo.
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9.7) o candidato que necessitar fazer uso do porte de arma deverá 
apresentar documentação que comprove estar amparado pelo art. 6º da 
Lei nº 10.826/2003, em especial o Certificado de Registro de Arma de Fogo 
ou autorização de Porte.
9.7.1) o candidato que estiver armado será encaminhado à coordenação 
de local de Prova, para desmuniciamento da arma, antes do início da 
realização das provas. Em nenhuma hipótese, será permitido o ingresso de 
candidato portando arma de fogo na sala de aplicação da prova.
9.7.2) a Polícia civil do estado do Pará, em conjunto com a Fundação 
cetaP, garantirá a devida guarda e o acautelamento das armas, em 
ambiente seguro, até a finalização das provas pelo candidato, desde que o 
pedido tenha sido previamente solicitado (de acordo com o prazo indicado 
no subitem 9.1 do presente edital) e justificado.
9.8) Todas as solicitações de atendimento especial serão atendidas segundo 
os critérios de viabilidade e de razoabilidade.
9.9) ao término da apreciação dos requerimentos de solicitações de 
atendimento especial e dos respectivos documentos, será publicado no 
Diário Oficial do Estado do Pará e divulgado no endereço eletrônico https://
www.fundacaocetap.com.br, na data provável de 20 de outubro de 
2021, a Relação Preliminar de Solicitações de Atendimento Especial 
deferidos e indeferidos.
9.10) caberá recurso contra a Relação Preliminar de Solicitações de 
Atendimento Especial Deferidos e Indeferidos, nos termos do item 19 
do presente edital, o qual deverá ser interposto no período compreendido 
de 2 (dois) dias úteis após a sua divulgação.
9.11) ao término da apreciação dos recursos interpostos contra a Relação 
Preliminar de Solicitações de Atendimento Especial Deferidos 
e indeferidos, será publicado no Diário Oficial do Estado do Pará e 
divulgado no endereço eletrônico http://www.fundacaocetap.com.br, 
na data provável de 28 de outubro de 2021, a Relação Definitiva de 
Solicitações de Atendimento Especial Deferidos e Indeferidos para 
realização da prova.
10. da coNFirMaÇÃo das iNscriÇÕes No coNcUrso PÚBLico
10.1) A confirmação das inscrições dar-se-á através da Lista Provisória 
de Candidatos Inscritos a ser publicada no Diário Oficial do Estado do Pará 
e divulgado no endereço eletrônico https://www.fundacaocetap.com.br.
10.1.1) Na lista Provisória de candidatos inscritos no concurso Público, 
serão divulgadas, em ordem alfabética, as seguintes relações:
a) relação Provisória de candidatos que tiveram suas inscrições deferidas 
e indeferidas;
b) relação Provisória de candidatos que tiveram suas inscrições para 
concorrer às vagas reservadas às pessoas com deficiência deferidas e 
indeferidas;
c) relação Provisória de candidatos que tiveram suas solicitações de 
atendimento especial para a realização da Prova objetiva e da Prova 
discursiva deferidas e indeferidas.
10.2) O ato de Confirmação da Inscrição consiste na verificação, por parte 
do candidato, de seus dados  divulgados na lista Provisória de candidatos 
inscritos.
10.3) o candidato deverá recorrer em face das seguintes ocorrências na 
lista Provisória de candidatos inscritos:
a) ausência do seu nome em qualquer uma das relações;
b) erro cadastral (nome completo, cPf e data de nascimento);
c) inclusão do seu nome na relação Provisória de candidatos com inscrições 
indeferidas;
d) inclusão do seu nome na relação Provisória de candidatos que tiveram 
suas inscrições para concorrer às vagas reservadas às pessoas com 
deficiência deferidas, em caso de não ser candidato com deficiência;
e) não inclusão do seu nome na relação Provisória de candidatos que 
tiveram suas inscrições para concorrer às vagas reservadas às pessoas 
com deficiência, em caso de ser candidato com deficiência e ter realizado 
todo o procedimento de solicitação previsto neste Edital;
f) inclusão de seu nome na relação Provisória de candidatos que tiveram 
suas solicitações de atendimento especial para a realização da Prova 
objetiva e da Prova discursiva deferidas, em caso do candidato não possuir 
necessidade de atendimento especial;
g) não inclusão de seu nome na relação Provisória de candidatos que 
tiveram suas solicitações de atendimento especial para a realização da 
Prova objetiva e da Prova discursiva deferidas, em caso do candidato 
possuir necessidade de atendimento especial e ter realizado todo o 
procedimento de solicitação previsto neste Edital;
h) não inclusão de seu NoME Social na relação Provisória de candidatos 
que tiveram suas inscrições deferidas e indeferidas, em caso de ter 
realizado todo o procedimento de solicitação previsto neste Edital.
10.4) Em quaisquer dos casos previstos no subitem 10.3 deste Edital, o 
candidato deverá interpor recurso, no prazo de 02 dias úteis, observando 
o período determinado para a Confirmação das Inscrições no Anexo II – 
cronograma completo deste Edital.
10.5) O candidato que confirmar a presença de seu nome na Lista Provisória 
de Candidatos Inscritos e verificar que todos os seus dados encontram-
se de forma correta terá sua inscrição confirmada e deverá aguardar a 
publicação do Edital de Homologação das inscrições e de divulgação dos 
locais e Horários da Prova objetiva e da Prova discursiva.
10.6) os recursos interpostos fora do prazo estabelecido não serão aceitos, 
sendo considerada para tanto a data de recebimento do recurso interposto 
via internet.
10.7) Será de inteira responsabilidade do candidato o acompanhamento de 
seus dados na lista Provisória de candidatos inscritos, a qual passará a ser 
oficial e imutável àqueles que não interponham qualquer tipo de recurso no 
prazo previamente estabelecido.
10.7.1) Tornam-se sem efeito os recursos interpostos após o período 
previsto neste Edital, sendo os mesmos indeferidos sem análise do mérito. 

10.8) Será divulgado, após análise e julgamento dos recursos interpostos 
nos termos e condições dos itens 06 e 19 deste Edital, o Edital de 
Homologação das inscrições e divulgação dos locais e Horários da Prova 
objetiva e da Prova discursiva.
10.9) O candidato que verificar, na Lista Provisória de Candidatos Inscritos, 
quaisquer das ocorrências previstas no subitem 10.3 deste Edital e não 
recorrer poderá, dependendo da ocorrência verificada:
 a) ser eliminado do concurso quando o seu nome não constar nas relações 
Provisórias de candidatos com inscrições deferidas ou ainda constar na 
relação Provisória de candidatos com inscrições indeferidas;
b) alterar o erro cadastral (nome completo, cPf, data de nascimento e 
opção de cargo) na ata de correção que lhe será disponibilizada no dia da 
realização da Prova objetiva e da Prova discursiva;
c) concorrer às vagas reservadas às pessoas com deficiência quando seu 
nome estiver incluso na relação Provisória de candidatos que tiveram suas 
inscrições para concorrer às vagas reservadas às pessoas com deficiência 
deferidas, mesmo em caso de não ser candidato com deficiência, quando o 
candidato poderá ser eliminado do certame;
d) não concorrer às vagas reservadas às pessoas com deficiência quando 
seu nome não estiver incluso na relação Provisória de candidatos que 
tiveram suas inscrições para concorrer às vagas reservadas às pessoas 
com deficiência deferidas, em caso de ser candidato com deficiência e ter 
realizado todo o procedimento de solicitação previsto neste Edital;
e) não receber atendimento especial quando seu nome não estiver incluso 
na relação Provisória de candidatos que tiveram suas solicitações de 
atendimento especial para a realização da Prova objetiva deferidas, em 
caso do candidato possuir necessidade de atendimento especial e ter 
realizado todo o procedimento de solicitação previsto neste Edital.
11. da diVULGaÇÃo dos Locais e HorÁrios da ProVa oBJetiVa 
e da ProVa discUrsiVa
11.1) Será divulgado, no Diário Oficial do Estado do Pará e no endereço 
eletrônico https://www.fundacaocetap.com.br, o Edital de 
Homologação das inscrições e de divulgação dos locais e Horários da 
Prova objetiva e da Prova discursiva.
11.2) a fundação cETaP não enviará telegramas e nem informará 
por telefone, fax ou e-mail, o local de prova do candidato, sendo de 
responsabilidade exclusiva do mesmo a obrigação de obter esta informação 
no respectivo Edital.
11.3) o candidato que desejar imprimir o seu cartão de inscrição, que 
contém informações a respeito de seu local e horário de prova, poderá 
fazê-lo utilizando o Portal de acompanhamento da fundação cETaP no 
endereço eletrônico https://www.fundacaocetap.com.br.
11.3.1) o cartão de inscrição contém informações a respeito dos dados 
cadastrais do candidato, assim como, o local e horário de realização da 
Prova objetiva e da Prova discursiva.
11.3.2) a impressão do cartão de inscrição é uma opção do candidato, 
uma vez que as informações contidas no mesmo serão divulgadas no Edital 
de Homologação das inscrições e de divulgação dos locais e Horário da 
Prova objetiva e da Prova discursiva. 
11.3.3) Não será cobrada a apresentação do cartão de inscrição no dia da 
realização da Prova objetiva e da Prova discursiva.
12. das iNstrUÇÕes Gerais acerca das ProVas oBJetiVa e 
discUrsiVa
12.1) Em nenhuma hipótese haverá segunda chamada ou repetição de 
prova, importando a ausência ou atraso do candidato na sua eliminação, 
seja qual for o motivo alegado.
12.2) Em hipótese alguma será aplicada prova fora dos locais, datas e 
horários determinados no presente edital e nos editais de convocação para 
cada etapa.
12.3) Por ocasião da realização de qualquer prova, o candidato que não 
apresentar o documento de identidade original (ver subitem 12.4) na forma 
definida no presente edital, quando exigido, não poderá fazer a prova e 
será automaticamente eliminado deste concurso público, à exceção da 
situação prevista no subitem 12.5 deste edital.
12.3.1) No dia da realização da prova, o candidato que não estiver portando 
o documento de identidade original, na forma definida por este Edital, não 
poderá permanecer dentro do local de Prova. 
12.4) Serão considerados documentos de identidade: carteiras expedidas 
pelos comandos Militares, pelas Secretarias de Segurança Pública, pelos 
Institutos de Identificação, pelas Polícias Civil e Militares e pelos Corpos 
de Bombeiros Militares; carteiras expedidas pelos órgãos fiscalizadores 
de exercício profissional (ordens, conselhos, entre outros); passaporte 
brasileiro; certificado de reservista; carteiras funcionais expedidas por 
órgão público que, por lei federal, valham como identidade; carteira de 
Trabalho; e carteira Nacional de Habilitação, ainda que vencidas (somente 
o modelo aprovado pelo art. 159 da lei nº 9.503/1997).
12.4.1) Não serão aceitos como documentos de identidade: certidão de 
nascimento; cartão de inscrição no cPf; título eleitoral; carteira Nacional 
de Habilitação (modelo eletrônico); carteira Nacional de Habilitação 
(modelo antigo/sem foto); carteira de estudante; carteiras funcionais sem 
valor de identidade; carteiras de identidade digitais (modelo eletrônico); 
documentos fora do prazo de validade; carteira de Trabalho – cTPS (modelo 
eletrônico); e documentos ilegíveis, não identificáveis e/ou danificados e 
cópias simples e/ou autenticadas.
12.4.2) outros documentos ou documentos fora do prazo de validade não 
serão aceitos como documentos de identidade, bem como documentos 
ilegíveis, não identificáveis e/ou danificados e cópias autenticadas e 
protocolos de documento de identidade.
12.5) caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar, no dia de 
aplicação das provas e/ou etapas, documento de identidade original, por 
motivo de perda, furto ou roubo, deverá ser apresentado documento que 
ateste o registro da ocorrência em órgão policial, expedido há, no máximo, 
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30 (trinta) dias da data de realização da prova e/ou etapa respectiva, 
ocasião em que o candidato será submetido à identificação especial que 
compreenderá coleta de dados, de assinaturas e de impressão digital em 
formulário próprio.
12.6) Quando houver fundada suspeita acerca da identidade do candidato, 
é facultado ao cetaP realizar procedimentos adicionais de identificação. A 
identificação especial será exigida, também, ao candidato cujo documento 
de identificação apresente dúvidas relativas à titularidade, fisionomia e/ou 
à assinatura do portador.
12.7) No dia da realização da prova, caso o nome do candidato não conste 
das listagens oficiais relativas aos locais de prova pré-estabelecidos, a 
fundação cETaP poderá proceder a inclusão do referido candidato através 
do preenchimento de identificação especial, compreendendo coleta 
de dados, de assinaturas e de impressão digital em formulário próprio, 
mediante a apresentação do daE pago devidamente autenticado.
12.7.1) a inclusão de que trata o subitem 12.7 terá caráter condicional, 
passível de confirmação pela Fundação CETAP, na fase de correção da Prova 
Objetiva de Múltipla Escolha, com o intuito de se verificar a pertinência da 
referida inclusão, sob pena de improcedência de sua inscrição.
12.8) Em hipótese alguma será permitido o ingresso de candidato portando 
arma de fogo nas salas de aplicação de provas e/ou etapas. a Polícia civil 
do estado do Pará, em conjunto com a Fundação cetaP, garantirá a 
devida guarda e o acautelamento das armas, em ambiente seguro, até 
a finalização das provas pelo candidato, desde que o pedido tenha sido 
previamente solicitado em conformidade com o item 9, subitem 9.7 do 
presente edital.
12.9) Terá suas provas anuladas e será automaticamente eliminado do 
concurso público o candidato que, durante a realização de qualquer uma 
das provas e/ou etapas:
a) utilizar ou tentar utilizar meios fraudulentos e/ou ilegais para a sua 
realização e/ou para obter vantagens para si e/ou para terceiros;
b) for surpreendido dando ou recebendo qualquer forma de auxílio para a 
execução de prova e/ou etapa;
c) for surpreendido portando anotações;
d) utilizar-se de lápis, borracha, livros, dicionários, meios, notas e /ou 
impressos e quaisquer objetos que não forem expressamente permitidos 
em edital, bem como se comunicar com outro candidato;
e) for surpreendido com qualquer recipiente ou embalagem, tais como: 
garrafa de água, suco, refrigerante, embalagem de alimentos (biscoitos, 
barras de cereais, chocolates, balas, etc), que não seja fabricado com 
material transparente. os alimentos devem ser acondicionados em saco 
de plástico transparente; ou porta objetos de plástico transparente, que 
deverá ser providenciado pelo candidato;
f) for surpreendido portando máquina fotográfica, telefone celular, relógio 
de qualquer espécie, gravador, bip, receptor, pager, notebook, tablets 
eletrônicos, walkman, aparelho portátil de armazenamento e de reprodução 
de músicas, vídeos e outros arquivos digitais, agenda eletrônica, palmtop, 
régua de cálculo, máquina de calcular e/ou equipamento similar;
g) faltar com o devido respeito e cortesia para com qualquer um dos fiscais, 
examinadores, auxiliares, instrutores, autoridades ou outros candidatos;
h) fizer anotação de informações relativas às suas respostas ou à sua 
identificação no comprovante de inscrição e/ou em qualquer outro meio;
i) for surpreendido portando e/ou utilizando aparelhos eletrônicos e/ou outros 
objetos, tais como os listados nos subitens 13.11 e 13.12 deste edital;
j) recusar-se a entregar o cartão resposta e a folha de redação das Provas 
objetiva e discursiva respectivamente, e demais materiais relacionados às 
provas ao término do tempo regulamentar;
k) afastar-se do local das provas, a qualquer tempo, sem o acompanhamento 
de fiscal ou membro da coordenação do cetaP;
l) ausentar-se do local das provas, a qualquer tempo, portando o 
cartão resposta e a folha de redação das Prova objetiva e discursiva 
respectivamente, bem como portando o caderno de provas antes do 
horário permitido para que o candidato possa levá-lo;
m) não permitir a coleta de sua assinatura, de sua impressão digital, sua 
fotografia ou outros mecanismos de identificação de candidatos a serem 
utilizados pela fundação cETaP;
n) descumprir as instruções contidas no caderno de provas, no cartão 
resposta e na folha de redação, bem como nos editais de convocações e 
demais instruções de regulamentação das provas e etapas;
o) se recusar a transcrever para o cartão resposta a frase-mestra 
apresentada durante a aplicação da prova objetiva para posterior exame 
grafológico;
p) se recusar ao registro fotográfico realizado pela Fundação cetaP, se for 
o caso, para confirmação da presença e da identidade quando da realização 
das provas;
q) perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos, incorrendo em 
comportamento indevido;
r) tenha qualquer objeto, tais como aparelho celular, aparelhos eletrônicos 
ou relógio de qualquer espécie, que venha a emitir ruídos, mesmo que 
devidamente acondicionado no envelope de guarda de pertences e/ou 
conforme as orientações deste Edital, durante a realização das provas; ou
s) descumprir este edital e/ou outros que vierem a ser publicados.
12.10) o candidato que, constatado por qualquer meio, tenha se utilizado 
de procedimento ilícito, terá sua prova anulada e será imediatamente 
eliminado do concurso.
12.11) Não haverá, por qualquer motivo, prorrogação do tempo previsto 
para a aplicação das provas objetiva e discursiva, em virtude de 
afastamento do candidato do local de prova.
12.12) a fundação cETaP, quando da realização das provas, poderá 
submeter os candidatos ao sistema de detecção de metal nas salas, 
corredores e banheiros, a fim de impedir a prática de fraude e de verificar 
se o candidato está portando material não permitido.

12.13) Para a segurança dos candidatos e a garantia da lisura do concurso, 
a Fundação CETAP poderá proceder a coleta de registro fotográfico de 
todos os candidatos, de forma individual ou coletiva, para confirmação da 
presença e da identidade quando da realização das provas.
13. das iNstrUÇÕes Para aPLicaÇÃo da ProVa oBJetiVa e da 
ProVa discUrsiVa
13.1) a prova objetiva e a prova discursiva terão a duração de 5 
(cinco horas) e serão aplicadas na data provável de 14 de novembro 
de 2021.
13.2) os locais, datas e horários de aplicação da prova objetiva e da 
prova discursiva serão divulgados no endereço eletrônico http://www.
fundacaocetap.com.br, na data provável de 28 de outubro de 2021.
13.3) O candidato deverá transcrever, com caneta esferográfica de tinta 
preta, fabricada com material transparente, as respostas da Prova 
Objetiva para o cartão resposta e da Prova discursiva para a folha 
de redação, que serão os únicos documentos válidos para a correção 
das provas. o preenchimento do cartão resposta e da folha de redação 
será de inteira responsabilidade do candidato, que deverá proceder em 
conformidade com as instruções específicas contidas neste edital, no 
caderno de questões, no cartão resposta e na folha de redação. Em 
hipótese alguma haverá substituição do cartão resposta e da folha de 
redação por erro do candidato.
13.3.1) o candidato é responsável pela devolução do seu cartão resposta 
e da sua Folha de Redação devidamente preenchidos ao final da prova. 
Em hipótese alguma o candidato poderá sair da sala de aplicação da prova 
com o cartão resposta e com a folha de redação, sob pena de eliminação 
do certame.
13.3.2) o preenchimento do cartão resposta e da folha de redação 
deverá ser feito dentro do prazo de duração estipulado no subitem 13.1.
13.4) Serão de inteira responsabilidade do candidato os prejuízos advindos 
do preenchimento indevido do cartão resposta e da folha de redação. 
Serão consideradas marcações indevidas as que estiverem em desacordo 
com este edital e/ou com o cartão resposta, tais como: marcação rasurada 
ou emendada, campo de marcação não preenchido integralmente e/ou 
mais de uma marcação por questão.
13.5) o candidato não deverá amassar, molhar, dobrar, rasgar ou, de 
qualquer modo, danificar o seu Cartão Resposta ou Folha de Redação, sob 
pena de arcar com os prejuízos advindos da impossibilidade de realização 
da leitura eletrônica do documento.
13.6) Não será permitido que as marcações no cartão resposta sejam feitas 
por outras pessoas, salvo em caso de candidato que tiver sua solicitação de 
atendimento especial deferida conforme item 9 do presente edital. Nesse 
caso, o candidato será acompanhado por um fiscal da Fundação CETAP, 
devidamente treinado.
13.7) Não serão fornecidas, por telefone, fax e/ou e-mail, informações a 
respeito de data, local e horário de aplicação das provas. o candidato deverá 
observar rigorosamente os editais e os comunicados a serem publicados na 
internet, no sítio eletrônico https://www.fundacaocetap.com.br.
13.8) o candidato deverá comparecer ao local designado para a realização 
das provas com antecedência mínima de 1 (uma) hora do horário fixado 
para o seu início, munido de caneta esferográfica de tinta preta, fabricada 
com material transparente, de comprovante de inscrição e de documento 
de identidade original conforme previsto no subitem 12.4 do presente 
edital. Não será permitido em hipótese alguma o uso de lápis, lapiseira/
grafite e/ou borracha durante a realização das provas.
13.8.1) Não será admitido ingresso de candidato no local de realização das 
provas após o horário fixado para o seu início.
13.9) o portão de acesso ao local da prova será fechado, impreterivelmente, 
no horário de início da Prova, não sendo tolerado atraso, nem a presença 
de acompanhante nas dependências do local de realização da prova, exceto 
para os casos de candidatas lactantes, sendo que tal condição deverá ser 
mencionada previamente à realizadora do certame.
13.10) o candidato que se retirar da sala de aplicação de prova não poderá 
retornar a ela, em hipótese alguma, exceto se sua saída for acompanhada, 
durante todo o tempo de ausência, de fiscal ou de membro da coordenação 
da fundação cETaP.
13.11) Não será permitida, durante a realização das provas, a comunicação 
entre os candidatos nem a utilização de máquinas calculadoras e/ou 
similares, livros, anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer 
outro material de consulta.
13.12) No dia de realização das provas, não será permitido o ingresso de 
candidato portando armas ou aparelhos eletrônicos (bip, telefone celular, 
relógio de qualquer espécie, walkman, aparelho portátil de armazenamento 
e de reprodução de músicas, vídeos e outros arquivos digitais, agenda 
eletrônica, notebook, tablets eletrônicos, palmtop, receptor, gravador, 
entre outros). caso o candidato leve algum aparelho eletrônico, este deverá 
permanecer desligado e, se possível, com a bateria retirada durante todo 
o período de prova, devendo, ainda, ser acondicionado em embalagem 
fornecida pela fundação cETaP. o descumprimento do disposto neste 
subitem implicará a eliminação do candidato, constituindo tentativa de 
fraude.
13.12.1) Não será permitida, durante a realização das provas, a utilização 
de aparelho auditivo, salvo o candidato que teve seu uso autorizado em 
conformidade com o subitem 9.5 deste edital.
13.13) a fundação cETaP recomenda que o candidato não leve, no dia 
de realização das provas, objeto algum citado nos subitens 13.11 e 13.12 
deste edital. o funcionamento de qualquer tipo de aparelho eletrônico 
durante a realização das provas implicará a eliminação automática do 
candidato.
13.14) caso o candidato leve algum dos objetos citados no subitem 
anterior, este deverá requerer ao fiscal de Sala embalagem apropriada 
para a guarda dos mesmos, com exceção de qualquer tipo de arma, 
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ocasião em que deverão ser observados os procedimentos previstos no 
item 9.7 deste edital. 
13.15) Quando do término da Prova objetiva de Múltipla Escolha e da 
Prova discursiva, o candidato deverá retirar-se da sala de prova portando 
sua embalagem com os objetos citados no subitens 13.11 e 13.12.
13.15.1) a fundação cETaP não se responsabilizará por perdas ou extravio 
de objetos ou de equipamentos eletrônicos ocorridos durante a realização 
da prova, nem por danos neles causados.
13.16) Não será admitido, durante a realização das provas, o uso de boné, 
lenço, chapéu, gorro ou qualquer outro acessório que cubra as orelhas do 
candidato.
13.17) a fundação cETaP não se responsabilizará por perdas ou extravios 
de objetos ou de equipamentos eletrônicos ocorridos durante a aplicação 
das provas, nem por danos a eles causados.
13.18) o controle de horário de duração da prova será efetuado conforme 
critério definido pela Fundação CETAP e divulgado no início da realização 
das provas.
13.19) O candidato somente poderá retirar-se definitivamente da sala de 
aplicação da prova após 2 (duas) horas de seu início e não poderá levar o 
caderno de prova.
13.20) o candidato somente poderá retirar-se do local de aplicação da 
prova, levando o caderno de prova, faltando 30 (trinta) minutos para o final 
do tempo destinado à realização da prova objetiva e da prova discursiva.
13.21) a inobservância dos subitens 13.19 e 13.20 deste edital acarretará 
a não correção da prova e, consequentemente, a eliminação do candidato 
no concurso público.
13.22) Se, a qualquer tempo, for constatado, por meio eletrônico, 
estatístico, visual, grafológico e/ou por meio de investigação policial, ter o 
candidato utilizado de processo ilícito, sua prova será anulada e ele será 
automaticamente eliminado do concurso público.
13.23) Não haverá, por qualquer motivo, prorrogação do tempo previsto 
para a aplicação da prova em razão do afastamento de candidato da sala 
de prova, salvo na exceção prevista no subitem 9.3.4 do presente edital.
13.24) No dia de aplicação das provas, não serão fornecidas, por 
qualquer membro da equipe de aplicação da prova e/ou pelas autoridades 
presentes, informações referentes ao conteúdo da prova e/ou aos critérios 
de avaliação e de classificação.
13.25) No dia de realização da prova objetiva e da prova discursiva, para 
abertura do envelope contendo as provas, o fiscal de cada sala chamará 
3 (três) candidatos para atestarem o lacre dos referidos envelopes, bem 
como ao final da prova, os 3 (três) últimos candidatos só poderão deixar 
a sala após entregarem seus cartões resposta e folhas de redação, e 
assinarem o termo de fechamento da ata de Sala.
13.25.1) os 3 (três) últimos candidatos de cada sala de provas só poderão 
sair juntos. caso algum destes candidatos insista em sair do local de 
aplicação antes de autorizado pelo fiscal de sala, será lavrado Termo de 
ocorrência, assinado pelo candidato e testemunhado pelos 2 (dois) outros 
candidatos, pelo fiscal de sala e pelo coordenador do local de provas.
14. da 1ª etaPa: ProVa oBJetiVa
14.1) a Prova objetiva será realizada em local e horário a serem 
estabelecidos pelo Edital de Homologação e de divulgação dos locais e 
Horários da Prova objetiva e da Prova discursiva, conforme determina o 
item 11 deste Edital.
14.1.1) O candidato deverá, obrigatoriamente, verificar o seu local de 
prova no endereço eletrônico https://www.fundacaocetap.com.br.
14.1.2) o candidato somente poderá realizar as provas no local designado 
pela fundação cETaP.
14.1.3) São de responsabilidade exclusiva do candidato a identificação 
correta de seu local de realização da Prova objetiva e o comparecimento 
no horário determinado.
14.2) a Prova objetiva de Múltipla Escolha, de caráter eliminatório e 
classificatório, será aplicada a todos os candidatos inscritos.
14.3) À Prova objetiva de Múltipla Escolha, será atribuída nota de 0 (zero) 
a 10 (dez) pontos.
14.4) a Prova objetiva de Múltipla Escolha será composta de 60 (sessenta) 
questões conforme as tabelas seguintes:
a) Para os cargos de Nível superior: 

disciplinas Questões Pontos Total

língua Portuguesa 10 0,2 2,0
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Ética no Serviço Público 05 0,2 1,0

informática 05 0,1 0,5

legislação 05 0,1 0,5

Noções de direito 10 0,1 1,0

Noções de administração Pública 05 0,2 1,0

Conhecimentos Específicos 20 0,2 4,0

14.5) Para cada questão, existirão 04 (quatro) alternativas de resposta (a, 
B, c e d), da qual apenas uma será correta, de acordo com o comando da 
questão.
14.6) o conteúdo programático de cada disciplina da Prova objetiva 
encontra-se no anexo i deste Edital.
14.6.1) as alterações de legislação com entrada em vigor antes da data 
de publicação deste Edital serão objeto de avaliação, ainda que não 
contempladas nos objetos de avaliação constantes no anexo i deste Edital.
14.6.2) a legislação com entrada em vigor após a data de publicação deste 
Edital, bem como as alterações em dispositivos legais e normativos a ele 
posteriores não serão objeto de avaliação, salvo se listadas no conteúdo 
programático previsto no anexo i deste Edital.

14.7) o candidato receberá 01 (um) caderno de Questões que consistirá 
na Prova objetiva e na Prova discursiva, 01 (um) cartão resposta, onde 
deverá marcar suas respostas, e 01 (uma) folha de redação, onde deverá 
ser realizada a Prova discursiva. 
14.7.1) o cartão resposta será utilizado para correção da Prova objetiva e 
a folha de redação para a correção da Prova discursiva.
14.8) o candidato deverá respeitar as instruções contidas na capa do 
caderno de Questões sob pena de eliminação no concurso Público.
14.9) a correta utilização do cartão resposta e da folha de redação é de 
inteira responsabilidade do candidato.
14.9.1) Não serão fornecidos cartão resposta e/ou folha de redação 
substituto(s) ao candidato.
14.10) Não serão computadas questões não respondidas (falta de marcação 
no cartão resposta), nem questões que contenham mais de uma resposta 
marcada, rasura, emenda, ainda que legível.
14.11) as informações extras acerca da correta utilização do cartão 
resposta e da folha de redação estarão impressas nos mesmos, devendo 
serem rigidamente seguidas, sob pena de ser invalidado.
14.12) No decorrer da prova, se o candidato observar qualquer anormalidade 
gráfica, deverá manifestar-se imediatamente ao Fiscal de Sala.
14.13) os eventuais erros nos dados pessoais constantes do cartão 
resposta, da folha de redação ou na ata de Sala deverão ser corrigidos 
na ata de correção.
14.14) ao terminar a prova, o candidato deverá entregar ao fiscal de Sala o 
caderno de Questões, o cartão resposta e a folha de redação, bem como 
todo e qualquer material cedido para a execução da prova, com exceção 
da embalagem apropriada à guarda dos objetos citados no subitem 13.14.
14.15) Será permitido ao candidato levar consigo o caderno de Questões 
desde que nos últimos 30 (trinta) minutos antes do término da prova. 
14.16) Todos os candidatos poderão, ainda, ter acesso à imagem 
digitalizada do cartão resposta preenchido por eles durante a realização 
da Prova Objetiva de Múltipla Escolha no endereço eletrônico https://www.
fundacaocetap.com.br.
14.17) A referida imagem ficará disponível até 30 (trinta) dias corridos da 
data de publicação do resultado Preliminar da Prova objetiva de Múltipla 
Escolha.
14.18) o candidato somente poderá ausentar-se da sala de prova, deixando 
o local de prova, após 02 (duas) horas do início da mesma. 
14.19) o candidato que se retirar do local de prova não poderá retornar 
em hipótese alguma.
14.20) Não haverá, por qualquer motivo, com exceção dos casos de 
atendimento especial, prorrogação do tempo previsto para aplicação das 
provas, em razão do afastamento do candidato da sala de prova.
14.20.1) Se, por qualquer razão fortuita, o concurso sofrer atraso em seu 
início ou necessitar de suspensão momentânea durante a realização da 
Prova objetiva, será concedido prazo adicional aos candidatos do local 
afetado, de modo que tenham o tempo total previsto neste Edital para a 
realização das provas, em garantia à isonomia do certame. 
14.20.2) os candidatos afetados deverão permanecer no local do concurso, 
sob pena de eliminação do certame. 
14.21) a transcrição da “frase mestra” é obrigatória e servirá para 
identificar o Cartão Resposta do candidato, bem como para possibilitar o 
Exame Pericial Grafotécnico, quando for o caso.
14.21.1) Todos os candidatos terão as suas Provas Objetivas corrigidas 
por meio de processamento eletrônico, a partir das marcações feitas pelos 
candidatos no cartão resposta.
14.22) Será considerado aProVado na Prova Objetiva o candidato que 
obtiver o mínimo de 50% (cinquenta por cento) da pontuação total 
da prova e que não obtenha pontuação igual a 0 (zero) nas questões de 
língua Portuguesa.
14.23) Será rEProVado na Prova Objetiva e EliMiNado do concurso 
público o candidato que obtiver pontuação inferior a 50% (cinquenta 
por cento) da pontuação total da prova oU que obtenha pontuação igual 
a 0 (zero) nas questões de língua Portuguesa.
14.24) o candidato eliminado na forma do subitem 14.23 deste edital não 
terá classificação alguma no concurso público.
14.25) os candidatos aprovados na forma do subitem 14.22 deste edital 
serão ordenados de acordo com os valores decrescentes da pontuação final 
na Prova Objetiva. 
14.26) Será publicado no Diário Oficial do Estado do Pará e divulgado no 
endereço eletrônico https://www.fundacaocetap.com.br, na data 
provável de 07 de dezembro de 2021, o Resultado Preliminar da 
Prova Objetiva.
14.27) caberá recurso contra a Resultado Preliminar da Prova 
Objetiva, nos termos do item 19 do presente edital, o qual deverá ser 
interposto no período compreendido de 2 (dois) dias úteis após a sua 
divulgação.
14.28) ao término da apreciação dos recursos interpostos contra a 
Resultado Preliminar da Prova Objetiva, será publicado no diário 
Oficial do Estado do Pará e divulgado no endereço eletrônico https://
www.fundacaocetap.com.br, na data provável de 13 de dezembro 
de 2021, o Resultado Definitivo da Prova Objetiva.
14.29) Na hipótese de candidatos empatados com a mesma pontuação 
obtida na Prova objetiva, o nome dos mesmos será divulgado respeitada a 
ordem alfabética, não sendo ainda, neste momento, aplicados os critérios 
de desempate previstos, os quais serão utilizados somente para fins de 
divulgação do resultado final do concurso.
15. da 2ª etaPa: ProVa discUrsiVa
15.1) a Prova discursiva será aplicada no mesmo dia, turno e dentro dos 
prazos de duração previstos para a realização da Prova Objetiva.
15.2) Somente serão corrigidas as Provas discursivas dos candidatos 
aProVadoS na Prova Objetiva de acordo com o subitem 14.22 e 
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que estejam classificados até 5 (cinco) vezes o número de vagas 
ofertado para cada cargo indicado no item 4, respeitados os empates 
na última colocação.
15.2.1) Não serão corrigidas as Provas discursivas dos candidatos 
não classificados na forma do subitem 14.23 deste edital, os quais serão 
considerados eliminados e não terão classificação alguma no concurso público.
15.3) À Prova discursiva, será atribuída nota de 0 (zero) a 10 (dez) pontos.
15.4) a Prova discursiva consistirá na elaboração de texto dissertativo 
e (ou) argumentativo, com extensão mínima de 20 (vinte) linhas e 
máxima de 30 (trinta) linhas, com base em tema formulado pela banca 
examinadora, primando pela clareza, precisão, consistência e concisão.
15.5) a prova discursiva terá o objetivo de avaliar os conhecimentos gerais 
e os conhecimentos específicos, pertinentes a cada cargo, constantes do 
conteúdo programático e, ainda, a capacidade de expressão na modalidade 
escrita e o uso das normas do registro formal culto da língua Portuguesa.
15.6) a prova discursiva deverá ser manuscrita, em letra legível, com 
caneta esferográfica de tinta preta fabricada em material transparente, 
não sendo permitida a interferência ou a participação de outras pessoas, 
salvo em caso de candidato a quem tenha sido deferido atendimento 
especial para a realização das provas quanto a esse aspecto nos termos 
do item 8 do presente edital. Nesse caso, o candidato será acompanhado 
por fiscal da Fundação CETAP, devidamente treinado, para o qual deverá 
ditar a redação, especificando oralmente a grafia das palavras e os sinais 
gráficos de pontuação.
15.7) O texto definitivo da prova discursiva deverá ter início na linha 
identificada com o número 1 (um), na Folha de Redação da prova 
discursiva. A falta de observação dessa orientação acarretará a 
anulação da prova do candidato. 
15.8) a folha de redação será o único documento válido para a avaliação 
da prova discursiva.
15.9) a(s) folha(s) para rascunho, contida no caderno de provas, é(são) 
de preenchimento facultativo e não valerá(ão) para a finalidade descrita 
no subitem anterior.
15.10) Para a correção da prova discursiva, a fundação cETaP adotará as 
regras do Novo Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa.
15.11) o candidato deverá escrever a prova discursiva primando pelo uso 
das normas do registro formal e culto da língua Portuguesa (de acordo 
com o novo acordo ortográfico) e Coesão Textual e, ainda, demonstrar o 
domínio do conteúdo e conhecimento do Tema.
15.12) a prova discursiva observará os seguintes critérios e pontuações 
definidos a seguir:

taBeLa de aVaLiaÇÃo da ProVa discUrsiVa

critÉrios PoNtos

1) Uso das normas do registro formal culto da língua Portuguesa e coesão Textual 5

1.1) Usa norma culta quanto aos aspectos gramaticais 1

1.2) Emprega coesão textual 1

1.3) Estrutura a frase adequadamente 1

1.4) Emprega pontuação corretamente 1

1.5) Utiliza ortografia e acentuação gráfica correta 1

2) domínio do conteúdo e argumentação pertinente ao Tema 5

2.1) apresenta adequação ao tema proposto 2

2.2) demonstra adequação à tipologia textual: dissertação 2

2.3) Apresenta coerência textual – texto completo com início, desenvolvimento e fim, sem contradições 1

15.13) ao candidato que incorrer em erro na prova discursiva, será 
realizado o seguinte desconto da pontuação da mesma:
a) 0,25 (vinte e cinco décimos) para cada erro referente aos critérios 
previstos nos subitens de 1.1 até 1.5 da tabela do subitem 15.12;
b) 1,0 (um ponto) para o caso de haver tangenciamento ao tema proposto 
no subitem 2.1 da tabela do subitem 15.12 ou para o caso de haver apenas 
a expressão parcial ao solicitado nos subitens de 2.2 e 2.3 da mesma 
tabela.
15.13.1) a falta de contemplação a qualquer dos critérios previstos nos 
subitens de b.1 até b.3 do subitem 15.12 acarretará pontuação igual à 0 
(zero) ao critério respectivo.
15.14) Será atribuída a pontuação integral a um dos critérios previstos nos 
subitens de a.1 até a.5 do subitem 15.12 quando o candidato não incorrer 
em qualquer erro no respectivo critério.
15.15) Será atribuída a pontuação integral a um dos critérios previstos 
nos subitens de b.1 até b.3 do subitem 15.12 quando o candidato atender 
integralmente ao critério proposto.
15.16) Quando a Prova discursiva fugir ao tema ou estiver escrita com 
grafia ilegível será atribuída pontuação igual a 0 (zero) nos dois critérios 
de avaliação.
15.17) a prova discursiva deverá respeitar o mínimo de 20 (vinte) linhas 
e o máximo de 30 (trinta) linhas, sob pena de perda na pontuação da 
mesma. Não serão corrigidas as redações com menos de 20 linhas, sendo 
atribuída nota 0 (zero) às mesmas.
15.18) Somente será computada como linha aquela que apresentar pelo 
menos uma palavra inteira, não se considerando fragmentos de palavras 
resultantes da divisão silábica ao final da linha anterior.

15.19) a folha de redação não poderá ser assinada, rubricada nem conter, 
em outro local que não o apropriado, qualquer palavra ou marca que a 
identifique, sob pena de anulação da prova discursiva. Assim, a detecção 
de qualquer marca identificadora no espaço destinado à transcrição do 
texto definitivo acarretará a anulação da Prova.
15.20) Serão considerados aProVadoS na Prova discursiva os candidatos 
que obtiverem o mínimo de 60% (sessenta por cento) da pontuação 
total da prova.
15.21) Será considerado reProVado na Prova discursiva o candidato 
que obtiver rendimento inferior a 60% (sessenta por cento) na referida 
Prova.
15.22) Será publicado no Diário Oficial do Estado do Pará e divulgado no 
endereço eletrônico https://www.fundacaocetap.com.br, na data 
provável de 27 de dezembro de 2021, o Resultado Preliminar da 
Prova discursiva.
15.23) caberá recurso contra a Resultado Preliminar da Prova 
discursiva, nos termos do item 19 do presente edital, o qual deverá ser 
interposto no período compreendido de 2 (dois) dias úteis após a sua 
divulgação.
15.24) ao término da apreciação dos recursos interpostos contra a 
Resultado Preliminar da Prova Discursiva, será publicado no diário 
Oficial do Estado do Pará e divulgado no endereço eletrônico http://
www.fundacaocetap.com.br, na data provável de 05 de janeiro de 
2022, o Resultado Definitivo da Prova Discursiva.
16. da 3ª etaPa: ProVa de tÍtULos
16.1) A Prova de Títulos, de caráter exclusivamente classificatório, será 
aplicada aos candidatos inscritos nos cargos de Nível Superior convocados 
através do Edital de convocação para a Prova de Títulos, sendo realizada 
em data fixada no Anexo II – Cronograma Completo do presente Edital.
16.2) Serão convocados, através de edital de convocação contendo horário, 
local e prazo, para entrega ou envio da documentação relativa à Prova de 
títulos os candidatos aProVadoS na Prova discursiva, de acordo com 
o subitem 15.20 deste edital, a ser publicado no sítio eletrônico https://
www.fundacaocetap.com.br e no Diário Oficial do Estado do Pará.
16.3) a Prova de títulos valerá 3,0 (três) pontos, ainda que a soma dos 
valores dos títulos apresentados seja superior a esse valor.
16.4) Somente serão aceitos os títulos a seguir relacionados, expedidos 
até a data da entrega, observados os limites de pontos do quadro a seguir:

aLÍNeas tÍtULo VaLor de cada 
tÍtULo

VaLor MÁ-
XiMo

a doutorado 1,50 1,50 
B Mestrado 1,00 1,00

c Pós-graduação - especialização 
(lato sensu) 0,25 0,25

d aprovação em concurso público 0,25 0,25

16.5) os títulos serão somados concomitantemente até o valor máximo de 
03 (três) pontos, respeitando o valor máximo apresentado na Tabela do 
subitem 16.4 do presente Edital, para cada tipo de título. 
16.6) receberá nota zero o candidato que não entregar os títulos na forma, 
no prazo, no horário e no local estipulados no edital de convocação para a 
Prova de títulos.
16.7) a documentação comprobatória para obtenção de pontos na Prova 
de Títulos seguirá os seguintes critérios: 
16.7.1) Para os títulos referentes às alíneas “a” e “B” do subitem 16.4 
serão aceitos: diploma, devidamente registrado, expedido por instituição 
reconhecida pelo MEC. Também será aceito certificado e (ou) declaração 
de conclusão de curso de doutorado ou mestrado, expedido por instituição 
reconhecida pelo MEc, desde que acompanhado do histórico escolar do 
candidato, no qual conste o número de créditos obtidos, as áreas em 
que foi aprovado e as respectivas menções, o resultado dos exames e do 
julgamento da tese ou da dissertação. caso o histórico ateste a existência 
de alguma pendência ou falta de requisito de conclusão do curso, o 
certificado e (ou) declaração não será aceito.
16.7.1.1) outros comprovantes de conclusão de curso ou disciplina não 
serão aceitos como títulos referentes ao mestrado e ao doutorado.
16.7.1.2) Para curso de doutorado ou Mestrado concluído no exterior, será 
aceito apenas o diploma, desde que revalidado por instituição de Ensino 
Superior no Brasil, na conformidade com as normas estabelecidas pelo MEc. 
16.7.2) Para os títulos referentes à alínea “c” do subitem 16.4 serão 
aceitos: Certificado atestando que o curso atende às normas da Lei Federal 
nº 9.394/1996 (lei de diretrizes e Bases da Educação), do conselho 
Nacional de Educação (cNE) ou está de acordo com as normas do extinto 
conselho federal de Educação (cfE). Também será aceita declaração de 
conclusão de pós-graduação em nível de especialização acompanhada 
do respectivo histórico escolar no qual conste a carga horária do curso, 
as disciplinas cursadas com as respectivas menções e a comprovação da 
apresentação e aprovação da monografia, atestando que o curso atende às 
normas da lei federal nº 9.394/1996, do cNE ou que está de acordo com 
as normas do extinto cfE.
16.7.2.1) Caso o certificado não ateste que o curso atende às normas da 
lei federal nº 9.394/1996, do cNE ou que está de acordo com as normas 
do extinto cfE, deverá ser anexada uma declaração do responsável pela 
organização e realização do curso atestando que este atendeu a uma das 
normas estipuladas no subitem anterior.
16.7.2.2) O certificado de curso de pós-graduação lato sensu, em nível 
de especialização, que não apresentar a carga horária mínima de 360 
(trezentos e sessenta) horas/aula não será pontuado.
16.7.3) Para os títulos referentes à alínea “d” do subitem 16.4 serão aceitas 
as seguintes documentações, todas elas devendo conter o cargo/emprego 
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concorrido; o pré-requisito do cargo/emprego concorrido (escolaridade); 
identificação expressa do candidato (nome completo e número do CPF); 
aprovação e/ou classificação;
a) certidão expedida pelo setor de pessoal do órgão de pessoal;
b) Certificado do órgão executor do certame;
c) Homologação do Resultado Final de Concurso em Diário Oficial ou 
impresso divulgado na internet, desde que acompanhado do respectivo 
código de autenticação eletrônica. Neste documento deve constar que 
se trata da Homologação do resultado final do certame. o documento 
apresentado que não constar a identificação clara, com o assinalamento 
do nome do candidato (destacada ou grifada), não será considerado para 
efeito de pontuação.
16.7.3.1) Não será aceito documento que comprove a aprovação em seleção 
constituída apenas de provas de títulos e/ou de análise de currículos e/ou 
de provas práticas e/ou testes psicotécnicos e/ou entrevistas.
16.8) Os documentos de certificação que forem representados por 
diplomas ou certificados/certidões de conclusão de curso deverão estar 
acompanhados do respectivo histórico escolar, mencionando a data da 
colação de grau, bem como deverão ser expedidos por instituição oficial ou 
reconhecidos, em papel timbrado, e deverão conter carimbo e identificação 
da instituição e do responsável pela expedição do documento.
16.9) os documentos comprobatórios de cursos realizados no exterior 
somente serão considerados quando forem compatíveis com o exercício de 
atividades correspondentes ao cargo pleiteado e mediante a sua tradução 
para a língua portuguesa por tradutor juramentado e devidamente 
revalidado por universidades oficiais credenciadas pelo Ministério da 
Educação – MEc.
16.10) apenas os cursos já concluídos até a data da convocação para 
apresentação dos títulos serão passíveis de pontuação na avaliação.
16.11) Todo documento expedido em língua estrangeira somente 
será considerado se traduzido para a língua Portuguesa por tradutor 
juramentado. 
16.12) apenas os Títulos que tenham relação direta com o cargo escolhido 
pelo candidato no presente concurso Público terão validade para o cômputo 
de pontos na Prova de Títulos. 
16.13) Quando o nome do candidato for diferente do constante dos 
documentos apresentados, deverá ser anexado comprovante de alteração 
do nome (por exemplo: certidão de casamento com averbação).
16.15) os documentos deverão estar em perfeitas condições, de forma a 
permitir a avaliação com clareza.
16.16) a comprovação dos Títulos deverá ser através de envio, via upload, 
das imagens dos títulos, por meio de link específico, disponível no endereço 
eletrônico https://www.fundacaocetap.com.br , oU entregue, no cac 
da fundação cETaP, através de fotocópia autenticada ou cópia simples 
mediante a apresentação do original para fins de conferência.
16.16.1) o envio da documentação referente à Prova de Títulos é de 
responsabilidade exclusiva do candidato. a fundação cETaP não se 
responsabiliza por qualquer tipo de problema que impeça a chegada dessa 
documentação a seu destino, seja de ordem técnica dos computadores, 
seja decorrente de falhas de comunicação, bem como por outros fatores 
que impossibilitem o envio. Esses documentos, que valerão somente para 
esse certame, não serão devolvidos nem dele serão fornecidas cópias.
16.17) os pontos que excederem o valor máximo em cada alínea do 
Quadro de atribuição de Pontos da Prova de Títulos serão desconsiderados. 
16.18) Não serão recebidos documentos originais. 
16.19) Não serão aceitos documentos ilegíveis, como também os emitidos 
via fax, página eletrônicas sem a respectiva autenticação do cartório ou 
outras formas que não aquelas exigidas no presente Edital. 
16.20) os documentos apresentados não serão devolvidos. 
16.21) o candidato que decidir entregar os títulos presencialmente no cac 
– fundação cETaP deverá fazê-lo pessoalmente ou através de Procurador.
16.21.1) o candidato que for entregar pessoalmente deverá apresentar, 
além da documentação referente à Prova de Títulos, sua identidade 
oficial com foto de acordo com os termos do subitem 12.4 do Edital deste 
Certame, para fins de confirmação de sua identidade.
16.21.2) o Procurador deverá apresentar, além da documentação 
referente à Prova de Títulos do candidato, a Procuração do interessado em 
instrumento Particular com firma reconhecida, juntamente com a cópia 
legível do documento de identidade e do cPf do candidato e do respectivo 
Procurador. 
16.21.2.1) as informações prestadas e os Títulos entregues pelo 
Procurador do candidato serão de inteira responsabilidade do candidato, o 
qual arcará com todas as consequências de eventuais erros cometidos por 
seu representante. 
16.22) No ato da entrega dos Títulos, o candidato ou seu respectivo 
Procurador, deverá preencher formulário de Entrega dos documentos 
referentes à Prova de Títulos, o qual estará disponível em anexo ao Edital 
de convocação para a Prova de Títulos a ser divulgado no endereço 
eletrônico https://www.fundacaocetap.com.br. 
16.22.1) Todas as instruções para o preenchimento do formulário de 
Entrega dos documentos referentes à Prova de Títulos serão informadas 
no Edital de convocação para a 3ª Etapa: Prova de Títulos. 
16.22.2) o formulário de Entrega dos documentos referentes à Prova de 
Títulos deverá ser acompanhado dos respectivos documentos previstos no 
subitem 16.7, na forma exigida pelo presente Edital. 
16.23) a entrega dos documentos referentes à Prova de Títulos deverá ser 
realizada no período mencionado no anexo ii – cronograma completo do 
presente Edital.
16.24) a não apresentação dos documentos referentes à Prova de Títulos, 
nos termos do item 16 do presente Edital e do Edital de convocação para a 
Prova de Títulos, implicará na atribuição de 0 (zero) pontos na referida Prova. 
16.25) comprovada, em qualquer tempo, irregularidade ou ilegalidade na 

obtenção dos documentos da Prova de Títulos apresentados, a respectiva 
pontuação do candidato será anulada.
16.26) Em data fixada no Anexo II - Cronograma Completo do presente 
Edital, será divulgado resultado Preliminar da Prova de Títulos, do qual 
poderá se interposto recurso no prazo de 2 (dois) dias úteis após a sua 
divulgação, nos termos do item 19 do presente edital. 
16.28) após análise dos recursos interpostos contra o resultado Preliminar 
da Prova de Títulos, será divulgado o Resultado Definitivo da Prova de Títulos.
17. dos critÉrios de aVaLiaÇÃo e de cLassiFicaÇÃo
17.1) Todos os candidatos terão as suas provas objetivas corrigidas por 
meio de processamento eletrônico, a partir das marcações feitas pelos 
candidatos no cartão resposta.
17.2) Será considerado aProVado no concurso público o candidato 
aProVado na 2ª Etapa: Prova discursiva.
17.2.1) Será considerado reProVado no concurso público o candidato 
rEProVado na 1ª Etapa: Prova objetiva ou rEProVado na 2ª Etapa: 
Prova discursiva.
17.3) Será considerado aProVado e cLassiFicado no concurso 
público o candidato aProVado nos termos do subitem 17.2 do presente 
Edital e que obtiver Nota Final suficiente à classificação para o número de 
vagas ofertadas ao cargo pleiteado neste concurso.
17.4) Será considerado aProVado e cLassiFicado eM cadastro 
de reserVa no concurso público o candidato aProVado nos termos do 
subitem 17.2 do presente edital com Nota Final insuficiente à classificação 
para o número de vagas ofertadas para provimento imediato ao cargo 
pleiteado neste concurso e estiver dentro do limite estabelecido no item 4.2.
17.5) a Nota final de cada candidato será encontrada através da seguinte 
equação:
Nota Final = NPo + NPd + NPt 
Em que:
NPo: Nota da Prova objetiva
NPd: Nota da Prova discursiva
NPT: Nota da Prova de Títulos
do resULt
17.6) Os candidatos APROVADOS serão classificados de acordo com os 
valores decrescentes da Nota final. 
18. dos critÉrios de deseMPate
18.1) apurado o total de pontos que compõe a Nota final, na hipótese 
de empate entre os candidatos aProVadoS, serão adotados os seguintes 
critérios de desempate na respectiva ordem:
a) for mais idoso, desde que tenha idade igual ou superior a sessenta anos, 
conforme artigo 27, parágrafo único, da lei n° 10.741/2003 (Estatuto do idoso);
b) obtiver maior nota na Prova de Conhecimentos Específicos;
c) obtiver maior nota na Prova de língua Portuguesa;
d) obtiver maior nota na Prova de Noções de direito;
e) obtiver maior nota na Prova de Ética no Serviço Público;
f) obtiver maior nota na Prova de legislação;
g) obtiver maior nota na Prova de informática;
h) obtiver maior nota na Prova discursiva;
i) obtiver maior nota na Prova de Títulos;
j) possuir a maior idade (exceto os enquadrados na alínea “a” deste 
subitem), considerando o dia, mês e ano de nascimento.
18.1.1) No caso da persistência do empate, mesmo depois de aplicados 
todos os critérios de desempate estabelecidos por este edital, a fundação 
CETAP promoverá sorteio público com critérios específicos a serem 
definidos em edital específico de convocação.
18.2) Em data fixada no Anexo II - Cronograma Completo do presente 
Edital, será divulgado o resultado Preliminar do concurso Público, do qual 
poderá se interposto recurso no prazo de 2 (dois) dias úteis após a sua 
divulgação, nos termos do item 19 do presente edital. 
18.3) após análise dos recursos interpostos contra o resultado final 
Preliminar do Concurso Público, será divulgado o Resultado Final Definitivo 
do concurso Público.
19 dos recUrsos
19.1) Os gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas e as grades de 
resposta das provas discursivas serão divulgados na internet, no endereço 
eletrônico https://www.fundacaocetap.com.br, a partir das 10h 
(dez horas) do dia subsequente ao da realização das provas.
19.2) o candidato que desejar interpor recurso contra o gabarito preliminar 
da prova objetiva e a grade de resposta da prova discursiva, ou de 
qualquer outro resultado divulgado em caráter preliminar, disporá de até 
2 (dois) dias úteis para fazê-lo, a contar do dia subsequente ao da sua 
divulgação no endereço eletrônico https://www.fundacaocetap.com.
br e no Diário Oficial do Estado do Pará.
19.2.1) os recursos contra os resultados preliminares deverão ser 
interpostos on-line, através da Área do candidato no endereço eletrônico 
https://www.fundacaocetap.com.br.
19.3) Não serão aceitos recursos diferentes do estabelecido nos subitens 
19.2 e 19.2.1 deste edital e (ou) enviados fora dos prazos estipulados 
neste e nos demais editais. Não serão aceitos recursos enviados via postal, 
via fax, por correio eletrônico e (ou) qualquer outro meio via internet, fora 
do ambiente da fundação cETaP. 
19.4) o candidato deverá ser claro, consistente e objetivo em seu pleito 
e preencher devidamente todos os campos solicitados no(s) formulário(s) 
de recursos disponibilizados pela fundação cETaP. recursos incompletos, 
inconsistentes, intempestivos, em formulário diferente do exigido e (ou) 
fora das especificações estabelecidas neste edital e em outros editais 
serão considerados não conhecidos.
19.5) o recurso não poderá conter, em outro local que não o apropriado, 
qualquer palavra ou marca que o identifique, sob pena de ser 
preliminarmente não conhecido.
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19.6) Não será aceita documentação complementar durante o período de 
recurso.
19.7) Se do exame de recursos da prova objetiva resultar anulação de 
questão(ões), a pontuação correspondente a essa(s) questão(ões) será 
atribuída a todos os candidatos, independentemente de terem recorrido. Se 
houver alteração do gabarito oficial preliminar, por força de impugnações, 
as provas serão corrigidas de acordo com o gabarito oficial definitivo. Em 
hipótese alguma, o quantitativo de questões da prova objetiva sofrerá 
alterações.
19.8) Em nenhuma hipótese, será aceito pedido de revisão de recurso, 
tampouco recurso de recurso ou recurso contra o(s) gabarito(s) e (ou) 
resultado(s) oficial(is) definitivo(s).
19.9) recurso cujo teor desrespeite a Banca Examinadora será 
preliminarmente não conhecido.
19.10) Não serão apreciados recursos que forem apresentados com 
argumentação idêntica à argumentação constante de outro(s) recurso(s).
19.11) a resposta do recurso indeferido do candidato será disponibilizada 
no endereço eletrônico https://www.fundacaocetap.com.br, pelo 
prazo de 6 (seis) meses a contar da data de sua disponibilização. Não serão 
encaminhadas respostas individuais aos candidatos.
19.11.1) após o prazo determinado no subitem anterior, não serão aceitos 
pedidos de disponibilização da resposta do recurso indeferido.
19.12) Todos os recursos serão analisados, e as justificativas das 
alterações/anulações do gabarito oficial preliminar da prova objetiva 
serão divulgadas, no endereço eletrônico https://www.fundacaocetap.
com.br e no Diário Oficial do Estado do Pará na mesma data de divulgação 
do gabarito oficial definitivo.
19.13) a Banca Examinadora constitui última instância para recurso, 
sendo soberana em suas decisões, razão pela qual não caberão recursos 
adicionais.
20. dos eNdereÇos citados Neste editaL
20.1) durante todo o período de realização do certame, a central de 
Atendimento ao Candidato da Fundação CETAP (CAC-Fundação 
cetap) funcionará em dias úteis e no horário compreendido entre 08h 
(oito horas) e 18h (dezoito horas), à av. Presidente Vargas, n.° 158, 
sala 1202, cEP: 66.010-000, centro, Belém/Pa. 
20.2) a cac-FUNdaÇÃo cetaP disponibiliza atendimento para 
entrega e protocolo de documentos e solicitações, protocolo de recursos 
administrativos e pedagógicos, esclarecimento de dúvidas e apoio às 
inscrições.
20.3) o candidato poderá obter informações, manter contato ou relatar 
fatos ocorridos referentes ao concurso público na CAC-Fundação Cetap 
por meio do telefone (91) 3241-0520 e (ou) via mensagens eletrônicas 
para o e-mail faleconosco@fundacaocetap.com.br.
20.4) documentos e solicitações poderão ser encaminhadas via postal 
(SEdEX), para a fundação cETaP - Concurso Público SEPLAD/
Pa, ), à av. Presidente Vargas, n.° 158, sala 1202, cEP: 66.010-000, 
centro, Belém/Pa, a exceção dos recursos e documentação diretamente 
relacionada às fases do presente concurso público que deverá observar o 
subitem 20.1 deste edital.
20.5) Não serão dadas, por telefone, informações a respeito de datas, 
locais e horários de realização das provas e demais etapas do concurso 
público. o candidato deverá observar rigorosamente os editais e os 
comunicados a serem divulgados no endereço eletrônico https://www.
fundacaocetap.com.br.
21. das disPosiÇÕes FiNais
21.1) os itens deste edital poderão sofrer eventuais alterações, 
atualizações ou acréscimos, enquanto não consumada a providência do 
evento que lhes disser respeito, circunstância que será mencionada em 
comunicado ou aviso oficial, oportunamente divulgado pela sePLad no 
endereço eletrônico https://www.fundacaocetap.com.br e no Diário 
Oficial do Estado do Pará.
21.2) a inscrição do candidato implicará a aceitação das normas para o 
concurso público contidas nos comunicados, neste edital e em outros a 
serem publicados.
21.3) É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar a publicação 
de todos os atos, editais e comunicados referentes a este concurso público 
publicados no Diário Oficial do Estado do Pará e divulgados na internet, no 
endereço eletrônico https://www.fundacaocetap.com.br.
21.4) Qualquer inexatidão e(ou) irregularidade constatada nas informações 
e documentos do candidato, ou quando constatada a omissão ou declaração 
falsa de dados ou condições, ou ainda, irregularidade na realização das 
provas, com finalidade de prejudicar direito ou criar obrigação, mesmo 
que já tenha sido divulgado o resultado deste concurso público e embora 
o candidato tenha obtido aprovação, levará à sua eliminação, sendo 
considerados nulos todos os atos decorrentes da sua inscrição, após 
procedimento administrativo em que lhe sejam assegurados o contraditório 
e a ampla defesa, sem prejuízo de outras sanções cabíveis.
21.5) o prazo de validade do concurso é de 02 (dois) anos a contar da data 
de publicação da homologação do resultado final, podendo ser prorrogado, 
uma única vez, por igual período.
21.6) os prazos estabelecidos neste edital são preclusivos, contínuos e 
comuns a todos os candidatos, não havendo justificativa para o não 
cumprimento e para a apresentação de documentos após as datas 
estabelecidas.
21.7) os documentos produzidos, enviados e utilizados pelos candidatos, 
em todas as etapas do concurso público, são de uso exclusivo da fundação 
cETaP, sendo terminantemente vedada a sua disponibilização a terceiros 
ou a devolução ao candidato. 
21.8) as despesas decorrentes da participação em todas as etapas e dos 
procedimentos do concurso público de que trata este edital correrão por 
conta dos candidatos, mesmo quando houver alteração nas datas previstas 
no presente edital. 

21.9) os candidatos nomeados poderão exercer as suas atividades em 
qualquer unidade da sePLad, a critério exclusivo da administração 
Pública.
21.10) acarretará a eliminação sumária do candidato no concurso público, 
sem prejuízo das sanções penais cabíveis, a burla ou a tentativa de burla 
a quaisquer das normas estipuladas neste edital e nos demais que vierem 
a ser publicados.
21.11) É de responsabilidade do candidato manter seus dados pessoais 
atualizados para viabilizar os contatos necessários e serão de sua exclusiva 
responsabilidade os prejuízos advindos da não atualização de seus dados 
pessoais.
21.11.1) o candidato deverá manter atualizado seus dados pessoais e de 
endereço/contato perante a fundação cETaP enquanto estiver participando 
do concurso público, por meio de requerimento a ser enviado à cac-
FUNDAÇÃO CETAP (ver item 20), e perante a sePLad/Pa, após a 
homologação do resultado final, desde que aprovado e(ou) em caso de 
candidato em situação sub judice até o trânsito em julgado da decisão.
21.12) a Secretaria de Estado de Planejamento e Administração 
(sePLad) e a fundação cETaP não se responsabilizam por eventuais 
prejuízos ao candidato decorrentes de e-mail incorreto e/ou desatualizado; 
endereço residencial incompleto, incorreto e (ou) desatualizado; 
correspondência devolvida pela Empresa de correios e Telégrafos (EcT) 
por razões diversas a que deu causa o candidato; outras informações 
divergentes e/ou errôneas, fornecidas pelo candidato, tais como: dados 
pessoais, telefones e documentos.
21.13) a legislação com entrada em vigor após a data de publicação deste 
edital, bem como as alterações em dispositivos legais e normativos a ele 
posteriores não serão objeto de avaliação, salvo se listada nos objetos de 
avaliação constantes do Anexo I deste edital.
21.14) Quaisquer alterações nas regras estabelecidas neste edital somente 
poderão ser feitas por meio de outro edital.
21.15) os casos omissos serão resolvidos pela sePLad, ouvida a fundação cETaP.
Este edital entra em vigor na data de sua publicação.
Belém/Pa, 02 de agosto de 2021.
HaNa SaMPaio GHaSSaN
Secretária de Estado de Planejamento e administração

aNeXo i
coNteÚdo ProGraMÁtico

1. coNHeciMeNtos BÁsicos
1.1 LÍNGUa PortUGUesa.
1- leitura, compreensão e interpretação de texto(s) original(is) ou 
adaptado(s), de natureza diversa: descritivo, narrativo e dissertativo, 
e de diferentes gêneros, como por exemplo: poema, crônica, notícia, 
reportagem, editorial, artigo de opinião, texto ficcional, texto argumentativo, 
informativo, normativo, charge, tirinha, cartun, propaganda, ensaio 
e outros. 1.1. Identificar a ideia central de um texto; 1.2. Identificar 
informações no texto; 1.3. Estabelecer relações entre ideia principal e 
ideias secundárias; 1.4. relacionar uma informação do texto com outras 
informações oferecidas no próprio texto ou em outro texto; 1.5. relacionar 
uma informação do texto com outras informações pressupostas pelo 
contexto; 1.6. analisar a pertinência de uma informação do texto em 
função da estratégia argumentativa do autor; 1.7. depreender de uma 
afirmação explícita outra afirmação implícita; 1.8. Inferir o sentido de uma 
palavra ou expressão, considerando: o contexto e/ou universo temático 
e/ou estrutura morfológica da palavra (radical, afixos e flexões); 1.9. 
relacionar, na análise e compreensão do texto, informações verbais com 
informações de ilustrações ou fatos e/ou gráficos ou tabelas e/ou esquemas; 
1.10. relacionar informações constantes de texto com conhecimentos 
prévios, identificando situações de ambiguidade ou de ironia, opiniões, 
valores implícitos e pressuposições. 2- conhecimentos linguísticos gerais e 
específicos relativos à leitura e interpretação de texto, recursos sintáticos e 
semânticos, do efeito de sentido de palavras, expressões e ilustrações. 3- 
interpretação de recursos coesivos na construção do texto. 4- conteúdos 
gramaticais e conhecimento gramatical de acordo com o padrão culto da 
língua: 4.1. foNÉTica: acento tônico, sílaba, sílaba tônica, ortoépia e 
prosódia; 4.2. ORTOGRAFIA: divisão silábica, acentuação gráfica, correção 
ortográfica; 4.3. MORFOLOGIA: estrutura dos vocábulos; elementos 
mórficos; processos de formação de palavras; derivação, composição e 
outros processos; classes de palavras; classificação, flexões nominais 
e verbais, emprego; 4.4. SiNTaXE: teoria geral da frase e sua análise: 
frase, oração, período, funções sintáticas; concordância verbal e nominal; 
regência nominal e verbal; crase; colocação de pronomes: próclise, 
mesóclise, ênclise. 4.5. SEMÂNTica: antônimos, sinônimos, homônimos e 
parônimos. 4.6. PoNTUaÇÃo: emprego dos sinais de pontuação.
1.2 Ética No serViÇo PÚBLico
Ética e moral. Ética, princípios, valores e a lei. Ética e democracia: exercício 
da cidadania. Conduta ética. Ética profissional. Ética e responsabilidade 
social. Ética e função pública. Ética no setor público. lei n. 8.429/1992 
e suas alterações. decreto n. 8.420/2018. lei n. 12.846/2013 e suas 
alterações. lei n. 13.709/2018 e suas alterações.
1.3 iNForMÁtica (eXceto Para o carGo 09: tÉcNico eM 
GestÃo de iNForMÁtica) 
Sistema operacional e ambiente, Windows 8, Windows 10. Edição de 
textos, planilhas e apresentações utilizando LibreOffice (Calc, Write 
e Impress) no ambiente Windows. Conceitos básicos, ferramentas, 
aplicativos e procedimentos de internet. conceitos básicos, ferramentas, 
aplicativos e procedimentos de intranet. conceitos de organização e de 
gerenciamento de informações, arquivos, pastas e programas. conceitos 
Básico de Computação em Nuvem (Cloud Computing): Definição e tipos de 
nuvens (privada, pública e híbrida). 
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1.4 LeGisLaÇÃo
lei Estadual nº. 5.810/1994 e alterações (dispõe sobre o regime Jurídico 
Único dos Servidores Públicos civis da administração direta, das autarquias 
e das fundações Públicas do Estado do Pará.) 
lei Estadual nº 8.933/2019 (dispõe sobre a fusão da Secretaria de Estado 
de administração (SEad) e da Secretaria de Estado de Planejamento 
(SEPlaN), constitui a Secretaria de Estado de Planejamento e administração 
(SEPlad), e dá outras providências.)
1.5 NoÇÕes de direito. 
Noções de Direito Constitucional: constituição da república federativa 
do Brasil de 1988: Título i – dos Princípios fundamentais; Título ii – dos 
direitos e garantias fundamentais; Título iii – da organização do Estado: 
capítulo i - da organização político-administrativa; capítulo ii – dos 
Estados federados; Noções de Direito Administrativo: constituição da 
república federativa do Brasil de 1988: Título iii - da organização do 
Estado: capítulo Vii – da administração Pública; Seção i – disposições 
Gerais; Seção ii – dos Servidores Públicos; lei ordinária n. 8.972/2020 
(regula o processo administrativo no âmbito da administração Pública do 
Estado do Pará.). lei federal nº 14.133/2021 (lei de licitações e contratos 
administrativos). 
1.6 NoÇÕes de adMiNistraÇÃo PÚBLica. (eXceto Para o 
carGo 01: tÉcNico eM GestÃo PUBLica – adMiNistraÇÃo.)
Empreendedorismo governamental e novas lideranças no setor público. 
Processos participativos de gestão pública. conselhos de gestão, 
orçamento participativo, parceria entre governo e sociedade. Transparência 
da administração pública. controle social e cidadania. accountability. 
Excelência nos serviços públicos. Gestão por resultados na produção 
de serviços públicos. comunicação na gestão pública e gestão de redes 
organizacionais. Governabilidade e governança. o ciclo do planejamento 
em organizações (Pdca). Balanced Scorecard (BSc). Principais conceitos, 
aplicações, mapa estratégico, perspectivas, temas estratégicos, objetivos 
estratégicos, relações de causa e efeito, indicadores, metas, iniciativas 
estratégicas. referencial estratégico das organizações. análise de 
ambiente interno e externo. ferramentas de análise de ambiente. análise 
swot, análise de cenários, matriz GUT. Negócio, missão, visão de futuro, 
valores. indicadores de desempenho. Tipos de indicadores. Variáveis 
componentes dos indicadores. Princípios constitucionais da administração 
Pública: Princípios Explícitos e implícitos. Ética na administração Pública. 
administração Pública: organização administrativa; centralização; 
descentralização. desconcentração; Órgãos públicos; administração 
indireta da administração; autarquias; fundações Públicas; Empresas 
Públicas e Sociedades de Economia Mista. atos administrativos: conceito; 
Atributos; Elementos; Classificação; Vinculação e discricionariedade; 
anulação; revogação e convalidação. contrato administrativo: 
características; formalização; Execução e rescisão; Espécies. lei de 
responsabilidade fiscal (lei complementar nº 101/2000); convênios. 
Bens Públicos: Conceito; Classificação; Afetação e desafetação; Formas 
de aquisição e alienação de bens públicos; formas de utilização dos bens 
públicos pelos particulares.
2. coNHeciMeNtos esPecÍFicos
carGo 01: tÉcNico eM GestÃo PUBLica – adMiNistraÇÃo. 
administração geral: abordagem das escolas da administração. conceitos 
e princípios da administração. Processo administrativo: planejamento, 
organização, direção e controle. competências do administrador. 
instrumentos e metodologias organizacionais. Estruturas e processos 
organizacionais. Conceitos e classificação de processos. Modelagem de 
processos de negócios. Metodologia de gerenciamento de processos. 
avaliação de desempenho dos processos. Excelência nos serviços públicos. 
o papel do rH estratégico. comportamento organizacional: as pessoas 
na organização. Motivação e trabalho. Gestão de Conflitos. Comunicação. 
liderança, poder e autoridade. Ética, inclusão e diversidade. organizações 
de aprendizagem. desenvolvimento de equipes de alta performance. 
clima e cultura organizacional. Governabilidade e governança corporativa. 
Gerenciamento de desempenho, remuneração e Benefícios, Treinamento, 
desenvolvimento e Educação corporativa. Gerenciamento de Projetos: o 
projeto e a organização. organizando o projeto no tempo. Gerenciamento 
de custos e equipes em projetos. análise de riscos e qualidade. Métodos 
ágeis para desenvolvimento de projetos. Sustentabilidade. Programas de 
responsabilidade Social corporativa. Marketing: fundamentos e o processo 
de administração de marketing. captação das oportunidades de marketing: 
coleta de informações, previsão de demanda e condução de pesquisa de 
marketing. conexão com os clientes: criação de relacionamentos, análise 
de mercados, segmentação. Gestão integrada de canais de marketing. 
comunicação integrada de marketing. Marketing de Serviços. conceitos 
de logística e cadeia de suprimentos. Tecnologias aplicadas a processos da 
logística 4.0. administração de estoques e centros de distribuição. Gestão 
de risco em cadeias de suprimentos. contextualização da contabilidade 
gerencial. Sistema de informações Gerenciais: as pessoas, a organização 
e a tecnologia; o planejamento estratégico da tecnologia de informação; 
o desenvolvimento de projetos tecnológicos; a gestão de dados e 
informações; o Business Intelligence (Bi). administração da Produção: 
conceitos gerais de produção; Gestão da capacidade, localização das 
instalações e arranjos físicos; Planejamento das necessidades de materiais 
– MrP; decisões sobre processos e operações. Produção e produtividade. 
Gestão da Qualidade. Gestão estratégica: a etapa de diagnóstico no 
planejamento estratégico; a etapa de formulação no planejamento 
estratégico; a etapa de implementação no planejamento estratégico; a 
etapa de controle no planejamento estratégico; Modelos de ferramentas 
para formulação de estratégias competitivas. Balanced Scorecard (BSc). 
Principais conceitos, aplicações, mapa estratégico, perspectivas, temas 
estratégicos, objetivos estratégicos, relações de causa e efeito, indicadores, 
metas, iniciativas estratégicas. orçamento empresarial: planejamento e 

controle gerencial. a construção dos planos orçamentários operacionais. 
Projeções orçamentárias. Empreendedorismo governamental e novas 
lideranças no setor público. Processos participativos de gestão pública. 
conselhos de gestão, orçamento participativo, parceria entre governo 
e sociedade. Transparência da administração pública. controle social e 
cidadania. Princípios constitucionais da administração Pública: Princípios 
Explícitos e implícitos. Ética na administração Pública. administração 
Pública: organização administrativa; centralização; descentralização. 
desconcentração; Órgãos públicos; administração indireta da 
administração; autarquias; fundações Públicas; Empresas Públicas e 
Sociedades de Economia Mista. atos administrativos: conceito; atributos; 
Elementos; Classificação; Vinculação e discricionariedade; Anulação; 
revogação e convalidação. contrato administrativo: características; 
formalização; Execução e rescisão; Espécies. lei de responsabilidade 
fiscal (lei complementar nº 101/2000 e alterações); convênios. Bens 
Públicos: Conceito; Classificação; Afetação e desafetação; Formas de 
aquisição e alienação de bens públicos; formas de utilização dos bens 
públicos pelos particulares.
carGo 02: tÉcNico eM GestÃo PÚBLica – BiBLiotecoNoMia. 
Documentação: conceitos básicos e finalidades da documentação geral 
e jurídica. Biblioteconomia e ciência da informação: conceitos básicos 
e finalidades. Noções de informática para bibliotecas: dispositivos 
de memória, de entrada e saída de dados. Normas técnicas para a 
área de documentação: referência bibliográfica (de acordo com as 
normas da aBNT – NBr 6023/2002), resumos, abreviação de títulos de 
periódicos e publicações seriadas, sumário, preparação de índices de 
publicações, preparação de guias de bibliotecas, centros de informação 
e de documentação. Indexação: conceito, definição, linguagens, 
descritores, processos e tipos de indexação. resumos e índices: tipos e 
funções. Classificação decimal universal (CDU): estrutura, princípios e 
índices principais e emprego das tabelas auxiliares. catalogação (aacr-
2): catalogação descritiva, entradas e cabeçalhos; catalogação de 
multimeios: CD-ROM, fitas de vídeos e fitas cassetes. Catálogo: tipos e 
funções. organização e administração de bibliotecas: princípios e funções 
administrativas em bibliotecas, estrutura organizacional, as grandes áreas 
funcionais da biblioteca, marketing. centros de documentação e serviços 
de informação: planejamento, redes e sistemas. desenvolvimento de 
coleções: políticas de seleção e de aquisição, avaliação de coleções; fontes 
de informação. Estrutura e características das publicações: Diário Oficial da 
União – DOU. Serviço de referência: organização de serviços de notificação 
corrente (serviços de alerta), disseminação seletiva da informação (dSi): 
estratégia de busca de informação, planejamento e etapas de elaboração, 
atendimento ao usuário. Estudo de usuário – entrevista. automação: 
formato de intercâmbio, formato US Marc, banco de dados, base de 
dados, planejamento da automação, principais sistemas de informação 
automatizados nacionais e internacionais. Bibliografia: conceituação, 
teorias, classificação, histórico e objetivos. 
carGo 03: tÉcNico eM GestÃo PUBLica – ciÊNcias coNtÁBeis. 
orçamento Público: características do orçamento tradicional, do 
orçamento-programa e do orçamento de desempenho. Princípios 
orçamentários. Peças Orçamentárias: PPA, LDO, LOA. Orçamento fiscal 
e de seguridade social. orçamento na constituição federal de 1988. 
Conceituação e classificação da receita e da despesa orçamentária 
brasileira. Execução da receita e da despesa orçamentária. créditos 
adicionais. cota, provisão, repasse e destaque. lei nº 101/2000. Portaria 
interministerial 127/2008 e alterações. Procedimentos de retenção 
de impostos e contribuições federais. lei nº 9430/1996 e alterações. 
instrução Normativa Srf n. 1234/2012 e alterações. contabilidade 
Geral: Normas Brasileiras de contabilidade do conselho federal de 
contabilidade–cfc. Princípios de contabilidade (resolução n. 750/93, 
n. 1.111/2007 e n. 1.282/2010). deliberações da comissão de Valores 
Mobiliário–cVM. Estrutura conceitual para a Elaboração e apresentação 
das demonstrações contábeis (deliberação cVM n. 675/2011 e resolução 
cfc n. 1.121/2008): objetivos, pressupostos básicos, características 
qualitativas das demonstrações contábeis, mensuração e reconhecimento 
dos elementos das demonstrações. apresentação das demonstrações 
contábeis: objetivos e considerações gerais, conteúdo e estrutura das 
demonstrações contábeis. lei n. 6404/76 e alterações. contabilidade 
Pública: conceito, objeto e regime. campo de aplicação. contabilidade 
segundo a lei n.º 4.320/64 e alterações: conceitos; regimes adotados 
pela contabilidade pública; Exercício financeiro; Controles de competência: 
interno e externo; Sistemas: orçamentário, financeiro, Patrimonial e de 
compensação; receitas e despesas da dívida Pública; registros contábeis; 
Variações patrimoniais ativas e passivas, variações orçamentárias e extra-
orçamentárias; contabilização dos Principais fatos contábeis: Previsão 
de receita, fixação de despesa, descentralização de crédito, liberação 
financeira, realização de receita e despesa; Balancete: características, 
conteúdo e forma. demonstrações contábeis: Balanço orçamentário, 
Balanço financeiro, Balanço Patrimonial e demonstração das Variações 
Patrimoniais. decreto n.º 93.872/86. Manual de contabilidade aplicada 
ao Setor Público: Parte i - Procedimentos contábeis orçamentários; Parte 
ii - Procedimentos contábeis Patrimoniais; Parte iii - Procedimentos 
Contábeis Específicos; Parte IV – Plano de Contas Aplicado ao Setor 
Público; Parte V – demonstrações contábeis aplicadas ao Setor Público. 
Manual de contabilidade aplicada ao Setor Público (8ª edição) – Secretaria 
do Tesouro Nacional/STN.
carGo 04: tÉcNico eM GestÃo PUBLica – ciÊNcias 
ecoNÔMicas. 
análise Microeconômica: determinação das curvas de procura; curvas de 
indiferença; equilíbrio do consumidor; efeitos preço, renda e substituição; 
elasticidade da procura; fatores de produção; produtividade média e 
marginal; lei dos rendimentos decrescentes e rendimentos de Escala; custos 
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de produção no curto e longo prazo; custos totais, médios e marginais, 
fixos e variáveis. Estrutura de Mercado: concorrência perfeita, concorrência 
imperfeita, monopólio, oligopólio; dinâmica de determinação de preços e 
margem de lucro; padrão de concorrência; análise de competitividade; 
análise de indústrias e da concorrência; vantagens competitivas; cadeias 
e redes produtivas. análise Macroeconômica. Modelo iS-lM. identidades 
macroeconômicas básicas. Sistema de contas Nacionais. contas Nacionais 
no Brasil. Conceito de Déficit e Dívida Pública. O Balanço de Pagamentos 
no Brasil. agregados Monetários. as contas do Sistema Monetário. 
Papel do Governo na economia: estabilização econômica, promoção do 
desenvolvimento e redistribuição de renda. a teoria Keynesiana. Papel 
da política fiscal, comportamento das contas públicas. Financiamento do 
déficit público no Brasil. Política monetária. Relação entre taxas de juros, 
inflação e resultado fiscal. Relação entre comportamento do mercado de 
trabalho e nível de atividade, relação entre salários, inflação e desemprego. 
a oferta e demanda agregada. desenvolvimento brasileiro no pós-guerra: 
Plano de metas, o milagre brasileiro, o ii PNd, a crise da dívida externa, 
os planos de Estabilização e a economia brasileira contemporânea. 
instrumentos de Política comercial: tarifas, subsídios e cotas; globalização, 
blocos econômicos regionais e acordos multilateral e bilateral de comércio 
exterior; o Mercado de capital Global. organismos internacionais: fMi, 
Bird, Bid, oMc. Economia do Setor Público: conceito de bem público; 
funções governamentais; conceitos gerais de tributação; tendências 
gerais da evolução do gasto público no mundo. conceitos básicos da 
contabilidade fiscal: NFSP, conceitos nominal e operacional e resultado 
primário. Noção de sustentabilidade do endividamento público; evolução 
do déficit e da dívida pública no Brasil a partir dos anos 80. Economia 
Brasileira: Evolução da economia brasileira e da política econômica desde 
o período do “milagre econômico”. reformas estruturais da década de 90. 
Economia brasileira no pós- Plano real: concepções, principais problemas, 
conquistas e desafios. O ajuste de 1999. Instrumentos de financiamento 
do setor público e Parceria Público-Privado (PPP). desenvolvimento 
Econômico e Social: Transformações do papel do Estado nas sociedades 
contemporâneas e no Brasil; desigualdades socioeconômicas da população 
brasileira. distribuição da renda: aspectos nacionais e internacionais; 
distribuição de renda no Brasil, desigualdades regionais. indicadores 
Sociais. o Índice de desenvolvimento Humano. o papel das principais 
agências de fomento no Brasil (BNdES, Banco do Brasil, caixa Econômica 
federal, agências de fomento estaduais). lei complementar n.º 101/2000 
(Lei de responsabilidade na gestão fiscal). Lei Federal n.º 4.320/64 e suas 
alterações (estabelece normas gerais de direito financeiro para elaboração 
e controle dos orçamentos e balanço da União, dos Estados, dos Municípios 
e do distrito federal).
carGo 05: tÉcNico eM GestÃo PUBLica – estatÍstica. 
Matemática. lógica. Números reais e desigualdades. Geometria analítica. 
funções reais de Variável real. limites. Seqüências. continuidade. 
derivadas. comportamento das funções. integrais. integrais impróprias, 
funções reais de Várias Variáveis. funções Vetoriais de Várias Variáveis. 
Mudança de coordenadas, coordenadas Esféricas e cilíndricas, Jacobiano. 
aproximação de funções por Polinômios. fórmulas de Taylor. Séries 
Numéricas. critérios de convergência e divergência para Séries de Termos 
Positivos. Séries absolutamente convergentes. Séries de Potências. 
funções com Valores Vetoriais. Máximos e Mínimos. Multiplicadores de 
lagrange. Equações lineares e Matrizes. determinantes. Vetores r2, 
r3, Vetores no rn. Espaços Vetoriais reais. Transformações lineares. 
autovalores e autovetores. Produto interno. Teorema Espectral para 
Matrizes Simétricas. Estatística descritiva. Tipos de Variáveis e Níveis de 
Mensuração. Medidas de tendência central e de variabilidade. Pesquisa 
por amostragem. Experimentos e Estudos observacionais. apresentação 
e Exploração do conjunto de dados. análise Bidimensional. Números 
Índices. Séries de tempo. Tabelas de contingência e associação entre 
Variáveis Qualitativas. Probabilidades. Modelos determinísticos e Não-
determinísticos. Espaços amostrais finitos. Probabilidade condicionada 
e independência. distribuições Unidimensionais. funções de densidade 
de Probabilidade. Variáveis aleatórias discretas e contínuas. função de 
uma Variável aleatória. Momentos. Principais distribuições discretas e 
contínuas. Variável aleatória Multidimensional. Estatísticas de ordem. 
Esperança de uma Variável aleatória Multidimensional. função Geratriz 
de Momentos de uma Variável aleatória. distribuição Normal Bivariada. 
convergência de Variáveis aleatórias. desigualdades Estatísticas. leis dos 
Grandes Números. Teoremas limites. inferência Estatística. População, 
amostra e distribuições amostrais. Estimação Pontual: Propriedades 
de Estimadores. Métodos de Estimação; Intervalos de Confiança. 
Testes de Hipóteses. regressão linear. regressão linear com uma 
Variável independente. inferência em regressão. análise dos resíduos. 
Multicolinearidade. abordagem Matricial do Modelo de regressão linear 
Simples. regressão Múltipla. regressão Polinomial. Variáveis indicadoras. 
Seleção de Variáveis. Processos Estocásticos. Classificação dos Processos 
Estocásticos. distribuições compostas. Eventos recorrentes. Modelos 
de Passeio aleatório. ruína do Jogador. cadeias de Markov. Processos 
Estocásticos Markovianos. Processo de Poisson. Processos Estocásticos 
de Segunda ordem. 7. amostragem. amostragem aleatória Simples. 
Tamanho da Amostra. Amostragem Sistemática. Amostragem Estratificada. 
amostragem por conglomerados. dupla amostragem. Erros alheios à 
amostragem. Métodos Não-Paramétricos. Testes Baseados na distribuição 
Binomial. Teste do Sinal. Teste da Mediana. Teste de Mac Nemar. Teste de 
cox e Stuart. Medidas de correlação por Postos. Testes de aleatoriedade. 
Testes de comparação de Vários Tratamentos. Teste de aderência de 
Kolmogorov-Smirnov. distribuição Multinomial e os Testes Quiquadrado 
de aderência, independência e Homogeneidade Modelo linear Normal. 
análise da Variância e análise de covariância. Estimação por Máxima 
Verossimilhança. Estatística de Wald e a Estatística deviance. Seleção e 

Estimação de Modelos. Modelos para dados Binários e regressão logística. 
análise de dados categóricos e Modelos log-lineares. análise de Séries 
Temporais. Modelos para Séries localmente constantes. Modelos para 
Séries Temporais com Tendência linear. Modelos para Séries Sazonais. 
Suavização Exponencial Geral. Mínimos Quadrados Generalizados. análise 
dos Erros de Previsão. Modelos ariMa. Modelos SariMa. Modelos de função 
de Transferência e análise de intervenção. Planejamento de Experimentos. 
Experimentos para comparar vários Tratamentos. comparação entre 
Médias dos Tratamentos. Modelos com Efeitos aleatórios. Blocos completos 
e Blocos incompletos. Experimentos fatoriais. análise multivariada. 
distribuição Normal Multivariada. análise de componentes Principais. 
análise fatorial. análise discriminante. análise de agrupamentos. controle 
de Qualidade. Gerenciamento Total da Qualidade. controle Estatístico de 
Processos. análise de capacidade do Processo. Procedimentos de inspeção 
por amostragem. informática: Evolução e conceitos. lógica. Técnicas 
Básicas de Programação. Estruturas Básicas de dados. Programação 
Estruturada ou Modular. Noções de inferência Baysiana.
carGo 06: tÉcNico eM GestÃo PÚBLica – PsicoLoGia. 
Teorias da personalidade. Psicopatologia. Teorias e técnicas psicoterápicas. 
Psicodiagnóstico. Psicoterapia em problemas específicos (clínicos e 
funcionais). Psicoterapia breve: diagnóstico, técnicas e tratamentos. 
Tratamento de dependências químicas. conceitos básicos de Psicopatologia 
e dos Manuais de Classificação: Áreas de Interesse Especial: doenças 
ocupacionais, dependência química, deficiências físicas e mentais, 
psicossomática, doenças orgânicas, violência doméstica e sexual. Técnicas de 
entrevista. anamnese. Uso de testes psicológicos. Testes de personalidade. 
Inventários, técnicas projetivas, técnicas gráficas. Testes psicomotores. 
Métodos e técnicas de avaliação psicológica. Elaboração de laudos, relatórios 
e pareceres psicológicos. diagnóstico Psicológico: conceitos e objetivos, 
personalidade e teorias psicodinâmicas. Ética profissional. Resoluções CFP/
crP. Equipes multidisciplinares. atuação do psicólogo no SUaS - Sistema 
Único de assistência Social. Psicologia do desenvolvimento: a infância e 
a adolescência. Protagonismo Juvenil e Trabalho Social com Juventude. 
Trabalho Social com famílias. Princípios da análise institucional. Processos 
de Exclusão/inclusão Social. construção Social da Violência. concepção 
sobre grupos e instituições. clínica ampliada à construção de projetos 
terapêuticos singulares na lógica da atenção psicossocial. Trabalho em 
rede. Princípios da intersetorialidade. reabilitação/reinserção psicossocial, 
clínica da subjetividade, compreensão do sofrimento psíquico. clínica e 
atenção a problemas na área do uso de álcool e outras drogas; clínica e 
atenção psicossocial aos transtornos mentais da infância e adolescência; 
clínica e atenção psicossocial aos transtornos neuróticos e ligados ao 
estresse; clínica e atenção psicossocial aos transtornos psicóticos e aos 
transtornos do humor. diagnóstico estrutural e direção do tratamento 
dos transtornos mentais.Teorias e sistemas em Psicologia. Processos 
psicológicos básicos e seus fundamentos. Processos básicos de interação 
social e seus fundamentos. intervenções Psicológicas individuais e Grupais: 
Mediação, Negociação, dinâmica de Grupo (relações grupais, institucionais 
e comunitárias). Psicologia organizacional. organizações: estrutura, 
processos e dinâmica. Teoria das organizações e concepções de trabalho. 
cultura e clima organizacional. Motivação e satisfação no trabalho. Poder, 
liderança e conflitos nas organizações. Equipes de trabalho e grupos nas 
organizações. Bem-estar, saúde e qualidade de vida no contexto das 
organizações. conhecimento, aprendizagem e desempenho humano nas 
organizações. recrutamento de pessoal: fontes de recrutamento e meios 
de recrutamento. Seleção de pessoal: planejamento, técnicas, avaliação 
e controle de resultados. avaliação de desempenho: objetivos, métodos, 
implantação e acompanhamento. análise de cargos: objetivos e métodos. 
Treinamento: levantamento de necessidades, planejamento, execução e 
avaliação. Trabalho Social com famílias. lei do Sistema Único de assistência 
Social – SUaS n. 8.742/93. lei do Sistema Único de Saúde – SUS n. 
8080/1990. lei de diretrizes e Bases da Educação – ldB n. 9394/96.
carGo 07: tÉcNico eM GestÃo de iNFraestrUtUra – 
arQUitetUra. 
Projeto de arquitetura. Métodos e técnicas de desenho e projeto. 
Programação de necessidades físicas das atividades. Estudos de 
viabilidade técnico–financeira. Informática aplicada à arquitetura (Excel, 
Word, AutoCAD). Controle ambiental das edificações (térmico, acústico 
e luminoso). Programação, comunicação visual e sinalização. Noções 
de projetos complementares: especificação de materiais e serviços 
e dimensionamento básico. instalações elétricas e hidro-sanitárias. 
instalação de elevadores. Execução e projeto de instalações de ventilação, 
exaustão e ar condicionado. Telefonia. Prevenção contra incêndio. 
cabeamento estruturado de dados e voz. compatibilização de projetos 
complementares. Programação, controle e fiscalização de obras. Orçamento 
e composição de custos, levantamento de quantitativos, planejamento 
e controle físico–financeiro. Acompanhamento de obras. Construção 
e organização do canteiro de obras. coberturas e impermeabilização. 
Esquadrias. Pisos e revestimentos. legislação e perícia. Normas técnicas e 
legislação profissional. Legislação ambiental e urbanística. Conhecimento 
de autocad 3d, revit ou Sketch Up, maquetes eletrônicas. acessibilidade 
de pessoas portadoras de deficiências a edificações, espaço, mobiliário e 
equipamentos urbanos – NBr 9050. lei n. 6.766/79 e alterações (dispõe 
sobre Parcelamento do Solo Urbano e dá outras Providências). lei n. 
9.785/99 e alterações. Metodologia de Projeto de arquitetura e de desenho 
Urbano. Conforto humano e ergonomia nas edificações. Industrialização 
e racionalização das construções. linguagem e representação do projeto 
arquitetônico. Urbanização de logradouros e paisagismo. Noções de 
design de interiores e decoração. Prevenção contra incêndio, sistemas 
de segurança nas edificações. Noções de projetos complementares: 
memoriais descritivos, cadernos de encargos, especificação de materiais e 
serviços. orçamento, composição de custos, técnicas de gerenciamento de 



 diário oficial Nº 34.657  23 Terça-feira, 03 DE AGOSTO DE 2021

atividades e recursos. legislação, perícias, redação de laudos e avaliação 
de imóveis urbanos. Sistemas estruturais: noções de comportamento e 
desempenho. Noções de design de interiores, decoração, ambientação e 
layout de escritórios. código de Postura Municipal. 
carGo 08: tÉcNico eM GestÃo de iNFraestrUtUra – 
eNGeNHeiro ciViL. 
Projetos de obras civis. Projetos de Topografia; Planialtimentria; 
NBR13133/1994 – Execução de Levantamento Topográfico. Projetos 
arquitetônicos; Execução e Projetos Estruturais (concreto, aço, madeira 
e rochas); Execução e Projetos de instalações hidrosanitárias e elétricas. 
Execução e projeto de fundações e contenções. Mecânica dos solos. 
Execução e Projeto de instalações especiais e Telefonia. instalação de 
Elevadores. Execução e Projeto de instalações de ventilação, exaustão e 
ar condicionado. Execução e Projeto de instalações de combate a incêndio. 
Projetos de Estações de tratamento de água, estações de tratamento de 
esgoto, estações elevatórias de água e estações elevatórias de esgoto. 
Especificação normalizada de materiais e serviços. Propriedades dos 
materiais de construção civil. Programação de obras. orçamento 
e composição de custos unitários, parciais e totais: levantamentos 
quantitativos. Planejamento e cronograma físico– financeiro: PERT–CPM. 
Gerenciamento de obras. construção. Procedimentos normalizados de: 
organização do canteiro de obras; execução de fundações (fundações 
rasas e fundações profundas). Vedações: alvenarias e sistemas de 
vedações industrializados, vedações pré–moldadas; estruturas de 
concreto, aço e madeira; coberturas e impermeabilização; esquadrias; 
pisos e revestimentos; pinturas, instalações (água, esgoto, eletricidade; 
telefonia; instalações especiais); fiscalização de obras; acompanhamento 
da aplicação de recursos (medições, emissão de fatura etc.); controle de 
materiais (cimento, agregados, aditivos, concreto usinado, aço, madeira, 
materiais cerâmicos, vidro, etc.); controle de execução de obras e serviços 
terceirizados. Hidráulica e Hidrologia; irrigação e drenagem, barragens, 
canais. Solos e obras de terra (barragens, estradas, aterros etc.). 
Saneamento básico e saneamento ambiental (disposição de resíduos, 
aterros sanitários etc.). obras de infraestrutura urbana e rural. Estradas 
e pavimentação rígida e flexível. Terraplenagem. Legislação e Engenharia 
legal. Legislação Ambiental. Licitações e contratos. Legislação específica 
para obras de engenharia civil. Vistoria e elaboração de pareceres. Princípios 
de planejamento e de orçamento público. Elaboração de orçamentos. 
Normas regulamentadoras de Saúde e segurança no trabalho. Noções 
de geoprocessamento. Engenharia de avaliação: Noções da normalização 
de avaliação de imóveis urbanos. Normas de desenho técnico; desenho 
auxiliado por computador – autocad. Procedimentos de construção civil de 
acordo com as normas da aBNT. Normalização de serviços.
carGo 09: tÉcNico eM GestÃo de iNForMÁtica 
Hardware e software: conceitos, características, Sistemas de 
Numeração (binário, decimal, octal, hexadecimal, conversão de bases), 
Modalidades de processamento “batch”, “time sharing” e “real time”. 
Arquitetura de Computadores: Componentes de hardware, memória, 
processador, registradores, barramento, dispositivos e mídias de 
armazenamento de dados, interfaces USB, idE e ScSi, interfaces de 
entrada/saída. Sistemas operacionais: conceitos, técnicas de gerência de 
memória, memória virtual (segmentação, paginação), escalonamento de 
processos. Multiprogramação e multiprocessamento. Ambientes Windows 
2000/XP. Pacote Office (Word, Excel, Access, PowerPoint). Sistemas de 
arquivamento: arquivo, registro, métodos de acesso, organização de 
diretórios, proteção de arquivos Proteção de Sistemas e de Equipamentos 
de informática: proteção lógica e física, backup, estabilizadores, no-
breaks. Algoritmos e Linguagens de Programação. conceitos: 
estruturas básicas de programação, pseudocódigo. Estruturas de dados: 
tipos de dados, matrizes, cadeia de caracteres, listas lineares, pilhas, 
filas, árvores e grafos. Construção de algoritmos: procedimentos, funções, 
recursividade, passagem de parâmetros, algoritmos de busca, pesquisa, 
ordenação, merge. Programas: interpretação, linkedição, compilação, 
código-fonte, código-objeto. linguagens: c, c++, Java. redes de 
Computadores. conceitos: terminologia, WaN X laN, sinais analógico 
e serial, transmissão assíncrona e síncrona, serial e paralela, half-duplex 
e full-duplex, topologias, padrões. Tecnologias Ethernet, fast Ethernet 
e Gigabit Ethernet. interconexão de redes: conceitos, equipamentos 
(repetidores, hubs, switches, bridges, roteadores, gateway). Arquitetura 
TcP/iP: conceitos, características, protocolos, modelo em camadas. SMTP, 
PoP, fTP, dNS, HTTP, SNMP. Bancos de dados. Sistemas Gerenciadores 
de Bancos de dados: características. Modelo relacional: dicionarização, 
restrições e normalizações. formas Normais: 1a., 2a. e 3a. fN. ferramentas. 
abordagem relacional: SQl. interface e conectividade Web. acesso. 
Segurança. análise, Modelagem, Projeto e implementação: conceitos. 
características, Utilização. Banco de dados orientados a objeto: objetos, 
classes, Variáveis de instância, Métodos, Mensagens. Encapsulamento. 
Herança. Banco de dados em aplicações cliente/Servidor. administração 
de Banco de dados. Desenvolvimento, Análise, Projeto e Gerência de 
Sistemas: conceitos. características. ciclo de Vida de Sistemas. atividades 
de análise. fases de projeto. Estudo de Viabilidade Técnica de Projetos. 
análise Estruturada de Sistemas. Modelagem. diagramas. fluxo de dados, 
processos, entidades, depósito de dados. regras de consistência. diagrama 
de contexto. diagrama de fluxo de dados (dfd). diagrama de Entidades 
e relacionamentos (dEr). diagrama de Transição de dados. dicionário de 
Dados. Especificação de processos: português estruturado. Análise Orientada 
a objeto. conceitos. características. Modelagem. UMl. Metodologias. 
ferramentas. Projeto Estruturado de Sistemas. Uso de ferramentas caSE. 
Projeto de Sistemas de informação. diagramas de estrutura modular, 
componentes e significado. Gerenciamento de Mudanças. Qualidade do 
Projeto: acoplamento e coesão. Modelagem conceitual da informação. 
Modelo conceitual de entidades e relacionamentos. atributos: compostos, 

multivalorados e determinantes. relacionamentos parciais e totais. auto-
relacionamento, relacionamentos múltiplos e agregações. Particionamento 
do conjunto de entidades. decomposição de relacionamentos. Engenharia 
e Qualidade de Software: qualidades do produto e do processo, princípios 
básicos, projeto de software, especificação, requisitos, testes, técnicas 
informais de verificação e prova de programas; processo de produção 
de software: modelo em cascata e espiral; organização de processo; 
metodologias. Qualidade de Software (ISO, CMM e MPS-BR). Execução 
de testes integrados de sistemas. Homologação de sistemas junto 
aos usuários. dataWarehouse. conceitos básicos. análise, avaliação, 
Elaboração e Manutenção de documentação. Supervisão da documentação 
técnica de sistemas. Especificação da manutenção corretiva, evolutiva e 
legal, necessárias aos sistemas existentes. Planejamento Estratégico de 
Sistemas de informações. Gerência de Projetos.

aNeXo ii
croNoGraMa coMPLeto

dEScriÇÃo daTa

01 afiXaÇÃo do EdiTal dE aBErTUra do coNcUrSo PÚBlico 03/08/2021

02 PraZo dE rEcUrSo coNTra o EdiTal dE aBErTUra do coNcUrSo PÚBlico 04/08/2021 e 06/08/2021

03 PUBlicaÇÃo do rElaTÓrio daS iMPUGNaÇÕES coNTra o EdiTal dE aBErTUra 12/08/2021

04 PErÍodo daS iNScriÇÕES 12/08/2021 à 07/10/2021

05 PErÍodo daS iNScriÇÕES Para oS caNdidaToS coM dEficiÊNcia E oS HiPoS-
SUficiENTES SoliciTarEM a iSENÇÃo da TaXa dE iNScriÇÃo 12/08/2021 e 13/08/2021

06 PErÍodo Para o ENVio doS docUMENToS rEfErENTES À SoliciTaÇÃo dE 
iSENÇÃo da TaXa dE iNScriÇÃo 12/08/2021 à 16/08/2021

07 rElaÇÃo PrEliMiNar daS SoliciTaÇÕES dE iSENÇÃo da TaXa dE iNScriÇÃo 
dEfEridaS E iNdEfEridaS 08/09/2021

08 PErÍodo dE rEcUrSo coNTra a rElaÇÃo PrEliMiNar daS SoliciTaÇÕES dE 
iSENÇÃo da TaXa dE iNScriÇÃo dEfEridaS E iNdEfEridaS 09/09/2021 e 10/09/2021

09 rElaÇÃo dEfiNiTiVa daS SoliciTaÇÕES dE iSENÇÃo da TaXa dE iNScriÇÃo 
dEfEridaS E iNdEfEridaS 17/09/2021

10 PErÍodo dE SoliciTaÇÃo dE aTENdiMENTo ESPEcial 12/08/2021 à 08/10/2021

11 PErÍodo dE ENVio doS docUMENToS coMProBaTÓrioS Para coNcorrEr ÀS 
VaGaS rESErVadaS ÀS PESSoaS coM dEficiÊNcia 12/08/2021 à 08/10/2021

12 PErÍodo dE ENVio da SoliciTaÇÃo E docUMENTaÇÃo Para aTENdiMENTo 
ESPEcial 12/08/2021 à 08/10/2021

13 liSTa ProViSÓria dE caNdidaToS iNScriToS 18/10/2021

14 coNfirMaÇÃo daS iNScriÇÕES 19/10/2021 e 20/10/2021

15 rElacao PrEliMiNar dE SoliciTacoES dE aTENdiMENTo ESPEcial dEfEridaS 
E iNdEfEridaS 20/10/2021

16 PEriodo dE rEcUrSo coNTra rElacao PrEliMiNar dE SoliciTacoES dE 
aTENdiMENTo ESPEcial dEfEridaS E iNdEfEridaS 21 e 22/10/2021

17 rElacao dEfiNifiTVa dE SoliciTacoES dE aTENdiMENTo ESPEcial dEfEridaS 
E iNdEfEridaS 28/10/2021

18 EdiTal dE HoMoloGaÇÃo daS iNScriÇÕES E dE diVUlGaÇÃo doS locaiS E 
HorárioS da ProVa oBJETiVa dE MÚlTiPla EScolHa E da ProVa diScUrSiVa 28/10/2021

19 rEaliZaÇÃo da ProVa oBJETiVa dE MÚlTiPla EScolHa E da ProVa diScUr-
SiVa 14/11/2021

20 afiXaÇÃo do GaBariTo oficial PrEliMiNar da ProVa oBJETiVa dE MÚlTiPla 
EScolHa 16/11/2021

21 PErÍodo dE rEcUrSo coNTra o GaBariTo oficial PrEliMiNar da ProVa 
oBJETiVa dE MÚlTiPla EScolHa 17/11/2021 e 18/11/2021

22 afiXaÇÃo do GaBariTo oficial dEfiNiTiVo da ProVa oBJETiVa dE MÚlTiPla 
EScolHa 07/12/2021

23 rESUlTado PrEliMiNar da 1ª ETaPa: ProVa oBJETiVa dE MÚlTiPla EScolHa 07/12/2021

24 PErÍodo dE rEcUrSo coNTra o rESUlTado PrEliMiNar da 1ª ETaPa: ProVa 
oBJETiVa dE MÚlTiPla EScolHa 08/12/2021 e 09/12/2021

25 rESUlTado dEfiNiTiVo da 1ª ETaPa: ProVa oBJETiVa dE MÚlTiPla EScolHa 13/12/2021

26 rESUlTado PrEliMiNar da 2ª ETaPa: ProVa diScUrSiVa 27/12/2021

27 PErÍodo dE rEcUrSo coNTra o rESUlTado PrEliMiNar da 2ª ETaPa: ProVa 
diScUrSiVa 28/12/2021 e 29/12/2021

28 rESUlTado dEfiNiTiVo da 2ª ETaPa: ProVa diScUrSiVa 05/01/2022

29 EdiTal dE coNVocaÇÃo Para ENVio doS docUMENToS rEfErENTES À 3ª 
ETaPa: ProVa dE TÍTUloS 05/01/2022

30 PErÍodo dE ENVio doS docUMENToS rEfErENTES À 3ª ETaPa: ProVa dE 
TÍTUloS 06/01/2022 e 07/01/2022

31 rESUlTado PrEliMiNar da 3ª ETaPa: ProVa dE TÍTUloS 18/01/2022

32 PErÍodo dE rEcUrSo coNTra o rESUlTado PrEliMiNar da 3ª ETaPa: ProVa 
dE TÍTUloS 19/01/2022 e 20/01/2022

33 rESUlTado dEfiNiTiVo da 3ª ETaPa: ProVa dE TÍTUloS 25/01/2022

34 rESUlTado fiNal PrEliMiNar 25/01/2022

35 PErÍodo dE rEcUrSo coNTra o rESUlTado fiNal PrEliMiNar 26/01/2022 e 27/01/2022

36 rESUlTado fiNal dEfiNiTiVo 31/01/2022
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aNeXo iii
iNForMaÇÕes dos carGos

1. carGos de NÍVeL sUPerior coMPLeto

cargo 01 Técnico em Gestão Pública - Administração

atribuições

desenvolver atividades de planejamento, supervisão, programação, 
coordenação de estudos, pesquisas, análise de projetos inerentes ao 
campo da administração de pessoal, material, orçamento, finanças, 

organização e métodos.

Nível de Escolaridade Ensino Superior completo

requisitos para investidura no cargo
diploma do curso de graduação de ensino superior em administração ex-
pedido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação. 

registro no órgão de classe.
Remuneração (vencimento base + gratificação 

de escolaridade) r$ 2.809,37 (dois mil oitocentos e nove reais e trinta e sete centavos).

carga Horária 30 (trinta) horas semanais.

Vagas 04 (quatro) vagas. Não haverá vaga reservada aos candidatos com 
deficiência.

cargo 02 Técnico em Gestão Pública - Biblioteconomia

atribuições
desenvolver atividades de planejamento, supervisão, coordenação, 

orientação e execução referentes à pesquisa, estudo e registro bibliográ-
fico de documento, recuperação e manutenção de informações.

Nível de Escolaridade Ensino Superior completo

requisitos para investidura no cargo
diploma do curso de graduação de ensino superior em Biblioteconomia 

expedido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educa-
ção. registro no órgão de classe.

Remuneração (vencimento base + gratificação 
de escolaridade) r$ 2.809,37 (dois mil oitocentos e nove reais e trinta e sete centavos).

carga Horária 30 (trinta) horas semanais.

Vagas 02 (duas) vagas. Não haverá vaga reservada aos candidatos com 
deficiência.

cargo 03 Técnico em Gestão Pública – Ciências Contábeis

atribuições

desenvolver atividades de planejamento, supervisão, coordenação e 
execução relativas à administração orçamentária, financeira, patrimonial, 

contabilidade e auditoria, compreendendo análise, registro e perícia 
contábil

de balancetes, balanços e demonstrações contábeis. 
Nível de Escolaridade Ensino Superior completo

requisitos para investidura no cargo
diploma do curso de graduação de ensino superior em ciências contá-
beis expedido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da 

Educação. registro no órgão de classe
Remuneração (vencimento base + gratificação 

de escolaridade) r$ 2.809,37 (dois mil oitocentos e nove reais e trinta e sete centavos).

carga Horária 30 (trinta) horas semanais.

Vagas 05 (cinco) vagas, sendo 04 (quatro) vagas para ampla concorrência e 1 
(uma) vaga reservada aos candidatos com deficiência.

cargo 04 Técnico em Gestão Pública – Ciências Econômicas

atribuições desenvolver atividades de planejamento, supervisão, coordenação, ela-
boração e execução de projetos relativos à pesquisa e análise econômica.

Nível de Escolaridade Ensino Superior completo

requisitos para investidura no cargo
diploma do curso de graduação de ensino superior em ciências Econô-
micas expedido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da 

Educação. registro no órgão de classe.
Remuneração (vencimento base + gratificação 

de escolaridade) r$ 2.809,37 (dois mil oitocentos e nove reais e trinta e sete centavos).

carga Horária 30 (trinta) horas semanais.

Vagas 02 (duas) vagas. Não haverá vaga reservada aos candidatos com 
deficiência.

cargo 05 Técnico em Gestão Pública – Estatística 

atribuições
desenvolver atividades de planejamento, supervisão, coordenação, 

orientação e execução de pesquisas, previsões estatísticas, elaboração 
de projetos, desenhos e gráficos em geral.

Nível de Escolaridade Ensino Superior completo

requisitos para investidura no cargo
diploma do curso de graduação de ensino superior em Estatística expe-
dido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação. 

registro no órgão de classe.
Remuneração (vencimento base + gratificação 

de escolaridade) r$ 2.809,37 (dois mil oitocentos e nove reais e trinta e sete centavos).

carga Horária 30 (trinta) horas semanais.

Vagas 01 (uma) vaga. Não haverá vaga reservada aos candidatos com 
deficiência.

cargo 06 Técnico em Gestão Pública - Psicologia

atribuições desenvolver atividades nos campos da psicologia aplicada ao trabalho e 
da orientação educacional.

Nível de Escolaridade Ensino Superior completo

requisitos para investidura no cargo
diploma do curso de graduação de ensino superior em Psicologia expe-
dido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação. 

registro no órgão de classe.
Remuneração (vencimento base + gratificação 

de escolaridade) r$ 2.809,37 (dois mil oitocentos e nove reais e trinta e sete centavos).

carga Horária 30 (trinta) horas semanais.

Vagas 01 (uma) vaga. Não haverá vaga reservada aos candidatos com 
deficiência.

cargo 07 Técnico em Gestão de Infraestrutura - Arquitetura

atribuições
desenvolver atividades de planejamento, execução, supervisão, coor-

denação, orientação e execução de projetos arquitetônicos de interesse 
do órgão.

Nível de Escolaridade Ensino Superior completo

requisitos para investidura no cargo
diploma do curso de graduação de ensino superior em arquitetura expe-
dido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação. 

registro no órgão de classe.

Remuneração (vencimento base + gratificação 
de escolaridade) r$ 2.809,37 (dois mil oitocentos e nove reais e trinta e sete centavos).

carga Horária 30 (trinta) horas semanais.

Vagas 02 (duas) vagas. Não haverá vaga reservada aos candidatos com 
deficiência.

cargo 08 Técnico em Gestão de Infraestrutura – Engenharia Civil

atribuições desenvolver atividades de supervisão, coordenação e execução especiali-
zada e elaborar projetos de obras em geral.

Nível de Escolaridade Ensino Superior completo

requisitos para investidura no cargo
diploma do curso de graduação de ensino superior em Engenharia civil 
expedido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educa-

ção. registro no órgão de classe.
Remuneração (vencimento base + gratificação 

de escolaridade) r$ 2.809,37 (dois mil oitocentos e nove reais e trinta e sete centavos).

carga Horária 30 (trinta) horas semanais.

Vagas 04 (quatro) vagas. Não haverá vaga reservada aos candidatos com 
deficiência.

cargo 09 Técnico em Gestão de Informática

atribuições

realizar estudos de concepção, análise, projeto, desenvolvimento, cons-
trução, implementação, teses de utilização, documentação e treinamento 

de software, sistemas e aplicativos próprios; desenvolver, manter e 
atualizar programas de informática de acordo com as normas, padrões e 

métodos estabelecidos pelo órgão.
Nível de Escolaridade Ensino Superior completo

requisitos para investidura no cargo
diploma do curso de graduação de ensino superior em ciência da 

computação ou Tecnologia em Processamento de dados expedido por 
instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação.

Remuneração (vencimento base + gratificação 
de escolaridade) r$ 2.809,37 (dois mil oitocentos e nove reais e trinta e sete centavos).

carga Horária 30 (trinta) horas semanais.

Vagas 03 (três) vagas. Não haverá vaga reservada aos candidatos com 
deficiência.

aNeXo iV
soLicitaÇÃo de ateNdiMeNto esPeciaL

Eu (favor preencher com letra de forma - todos os campos são 
obrigatórios),

NoME coMPlETo (SEM aBrEViaÇÕES):

No da ideNtidade (rG) / ÓrGÃo 
eMissor: cPF: data de NasciMeNto:

     /     -   .   .   -    /    /

VaGa: cÓdiGo da 
VaGa: NÚMEro dE iNScriÇÃo:

e-MaiL: teLeFoNe:
                (   )

candidato(a) no Concurso Público C-210/SEPLAD, soLicito, 
de acordo com laudo médico/documento comprobatório em anexo, 
atendimento especial no dia de aplicação das prova(s) e/ou etapa(s) 
conforme a seguir (selecione o tipo de prova e (ou) o(s) tratamento(s) 
especial(is) necessário(s)):
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1 Necessidades físicas:
( ) sala térrea (dificuldade para locomoção)
( ) sala individual (candidato com doença contagiosa / ou-
tras). Especificar: __________________________.
( ) mesa para cadeira de rodas
1.1 Auxílio para preenchimento (Transcritor)
( ) dificuldade/impossibilidade de escrever
( ) da folha de respostas da prova objetiva
1.2 Auxílio para leitura (ledor)
( ) dislexia
( ) tetraplegia
2 Necessidades visuais (cego ou pessoa com baixa 
visão)
( ) auxílio na leitura da prova (ledor)
( ) prova ampliada (fonte entre 14 e 16)
( ) prova superampliada (fonte 28)

3 Necessidades auditivas (perda total ou parcial da 
audição)
( ) intérprete de língua Brasileira de Sinais (liBraS)
( ) leitura labial
( ) uso de aparelho auditivo – mediante justificativa médica
4 Amamentação
( ) sala para amamentação (candidata com necessidade de 
amamentar seu bebê)
5 outros
( ) Tempo Adicional – mediante justificativa médica
( ) Prova após horário impeditivo (se aplicada no sábado) – 
mediante justificativa emitida por autoridade religiosa
( ) Porte de arma (lei federal no 10.826/2003)

Nessa ocasião, apresento laudo médico com a respectiva Classificação 
Estatística internacional de doenças e Problemas relacionados à Saúde 
(cid), no qual constam os seguintes dados:
Tipo de atendimento especial que preciso: _________________________
_____________________________.

Código correspondente da (CID): _______________________________
________________.

Nome do médico responsável pelo laudo: __________________________
____________________________.

Número de registro no conselho regional de Medicina (crM) do médico 
responsável pelo laudo:_________________________.

____________________ ( ____), ______ de _____________ de202____.
 
___________________________________________________
assinatura do(a) candidato(a)

Protocolo: 687521

IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO

.

FÉrias
.

Portaria Nº 085 de 29 de Julho de 2021.
o Presidente em exercício da iMPrENSa oficial do ESTado, no uso de 
suas atribuições que lhe são conferidas pelo decreto Governamental de 01 
de junho de 2021, publicado no Diário Oficial de nº 34.602 de 02 de junho 
de 2021.
resolve:
conceder 30 (trinta) dias de férias regulamentares, aos servidores abaixo 
relacionados, no período de 01/09/2021 a 30/09/2021, com retorno as 
suas atividades no dia 01/10/2021.

NoME MaTrÍcUla PErÍodo
aQUiSiTiVo

afoNSo dE liGorio da SilVa TriNdadE 5146259/1 2020/2021

aNSElMo da PUrificaÇÃo doS aNJoS 3150674/1 2020/2021

ariValdo BarroS fErrEira 2009110/1 2020/2021

ilZa aNETE loUrENÇo doS SaNToS 329827/2 2016/2017

JoSÉ roBErTo diaS doS SaNToS 3150364/1 2020/2021

lUciNEia da coSTa liMa 2009188/1 2020/2021

MaNoEl Maria dE SoUZa BENcHiMol 5184509/1 2020/2021

MariNaldo MoraES da SilVa 54188402/4 2020/2021

raiMUNdo coSME PoUSada doS rEiS 3254372/1 2020/2021

rEGiNa lÚcia alVES PiMENTEl 3151930/1 2020/2021

rEYNaldo THadEU MaGalHÃES da crUZ 3151824/1 2020/2021

VilMa SoarES 3151891/1 2020/2021

registre-se, publique-se e cumpra-se.
aroldo carNEiro
Presidente em exercício

Protocolo: 687004

INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA 
DO ESTADO DO PARÁ

.

oUtras MatÉrias
.

citaÇÃo Por editaL
GdiL/diPre Nº 074/2021
Considerando que as comunicações de citação e notificação do Instituto de 
Gestão Previdenciária do Estado do Pará, far-se-ão conforme o caso, por 
via postal mediante carta com aviso de recebimento e por edital, conforme 
dispõem os artigos 128, 130 c/c 131 do regulamento Geral do regime 
Próprio de Previdência Social do Estado do Pará;
considerando deferimento do Tribunal de contas do Estado do Pará – TcE, 
para fins de registro, nos autos dos processos deste Instituto de Gestão 
Previdenciária do Estado do Pará, determinando o registro dos atos de 
concessões de aposentadorias, reformas e pensões em conformidade com 
a norma legal ou regulamentar;
Pelo presente Edital ciTaMoS/NoTificaMoS os(as) interessados(as), seus 
representantes legais ou mandatários, nos autos dos processos adminis-
trativos, abaixo arrolados, com fulcro no art. 154, caput, do regulamento 
Geral do Regime Próprio de Previdência Social do Estado do Pará, a fim de 
comparecer neste iGEPrEV, para retirada da via original de sua Portaria 
com o carimbo da corte de contas, mediante apresentação de documento 
de identificação com foto e/ou apresentação da procuração em via original 
ou cópia, se for o caso.

Nº Processo 
iGePreV

Processo
tce iNteressado(a)

01 - 2008/53114-2 oSMariNa liNS doS SaNToS
02 - 2009/50329-9 odaiZa alENcar dE BriTo MoNTEiro
03 2004/230693 2007/53375-4 PaUlo fErNaNdo liSBoa JUNior
04 2002/2964 2009/52626-1 PEdro fraNKliN cordEiro MoNTEiro E oUTroS
05 2003/156631 2008/53613-5 PEdro NaZarENo MoUTiNHo SaNTaNa
06 2004/262805 2008/52167-0 fraNciSco PErEira da SilVa
07 2003/237606 2008/52119-3 raKEl do carMo da SilVa E oUTroS
08 - 2008/52119-3 JoNiValdo SilVa dE SoUZa
09 2005/313128 2007/54257-3 raiMUNda MoNfrEdo lEiTE
10 2002/118828 2008/52819-2 raiMUNdo coNcEicao SoUZa E oUTroS
11 - 2008/53239-3 raiMUNdo cYrio PaNToJa da SilVa
12 2003/099581 2008/52790-6 raiMUNda loUrEiro doS SaNToS E oUTroS
13 2001/86170 2009/52317-2 raiMUNda GraciETE GoNÇalVES dE SoUSa E oUTraS
14 2003/061856 2008/52688-9 roSa TaVarES NEVES
15 - 2007/54262-0 raiMUNda da SilVa SaNToS
16 2003/228257 2008/50131-2 roSiclEia da SilVa E oUTroS
17 - 2008/53320-6 raiMUNda da SilVa ViEira
18 2007/149815 2009/50467-7 rEGiNa WaNZEllEr GraNHEN
19 2008/215600 2009/50932-0 roSEMarY do Socorro oliVEira dE alMEida
20 2006/24435 2008/53998-2 raiMUNdo TEiXEira dE SoUZa
21 - 2008/53722-9 raiMUNda roSa aQUiME Garcia

22 - 2009/53948-9 roNaldo Garcia BaraTa

23 2007/286569 2010/50386-4 raiMUNda lUcidEa rodriGUES da SilVa

24 2007/406861 2008/53154-0 roBErTo flaVio da coSTa SilVa
25 2001/211173 2008/52004-4 raiMUNdo NoNaTo dE JESUS
26 2008/46340 2009/50895-1 raiMUNdo NoNaTo PErEira corrEa
27 2005/410593 2007/54082-9 raiMUNda NaZarE  MadalENa fErrEira
28 2006/48187 2008/53660-1 roScYl BUrToN da SilVa cardoSo
29 2002/264484 2008/53496-7 roSa Maria rodriGUES dE alBUQUErQUE E oUTroS
30 2010/184027 2008/51980-6 roSiMarY araUJo da crUZ E oUTroS
31 2008/495525 2010/50128-0 SHEila do Socorro MarTiNS BarBoSa SoUZa E oUTroS
32 2004/187842 2008/53250-9 SiNara HaMaYaNNE PiNHEiro dE SoUZa
33 2008/421407 2010/51291-2 SEBaSTiaNa carValHo SilVa
34 2008/459839 2010/51337-0 SHEila dE oliVEira MiraNda GoMES
35 2002/152071 2009/523398-8 SilViNa raMoS dE MElo
36 - 2008/53224-7 SaNdra Maria MoNTEiro SaNToS
37 - 2008/52748-4 SoNia Maria da SilVa MENdoNÇa
38 - 2009/50687-6 SiloNiTa PEdrEira ViaNa
39 - 2009/51024-0 SaNdra SUElY coSTa NUNES
40 2004/108608 2008/52184-1 THaiS aMaNda GoNÇalVES SaNToS
41 2001/80277 2009/52331-0 TiciaNa dE NaZarE alVES dE aMoriM
42 2001/99304 2009/52138-1 TErESa carMEN dE oliVEira
43 2002/45379 2008/52367-6 TElMa da coNcEicao SarMENTo BoNfiM E oUTroS
44 2003/25112 2008/52682-3 TErEZa Moia doS SaNToS
45 2005/6062 2008/52048-5 TErEZiNHa Maia da SilVa GENTil
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46 2005/113483 2007/53859-8 ToMaZia lidia fErrEira
47 2004/199271 2007/50918-1 TErEZa MadalENa coiMBra  rEiS
48 2002/69895 2008/52267-3 UBiraJara TorrES cUoco
49 2002/183548 2009/52529-1 VENEraNdo SarMENTo da foNSEca E oUTroS
50 2002/98432 2008/52305-3 VEra lUcia SoUTo MEira

Belém, 02 de agosto de 2021.
ilToN GiUSSEPP STiVal MENdES da rocHa loPES da SilVa
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – iGEPrEV.

Protocolo: 687016
citaÇÃo Por editaL
GdiL/diPre Nº 073/2021
Considerando que as comunicações de citação e notificação do Instituto de 
Gestão Previdenciária do Estado do Pará, far-se-ão conforme o caso, por 
via postal mediante carta com aviso de recebimento e por edital, conforme 
dispõem os artigos 128, 130 c/c 131 do regulamento Geral do regime 
Próprio de Previdência Social do Estado do Pará;
considerando deferimento do Tribunal de contas do Estado do Pará – TcE, 
para fins de registro, nos autos dos processos deste Instituto de Gestão 
Previdenciária do Estado do Pará, determinando o registro dos atos de 
concessões de aposentadorias, reformas e pensões em conformidade com 
a norma legal ou regulamentar;
Pelo presente Edital ciTaMoS/NoTificaMoS os(as) interessados(as), seus 
representantes legais ou mandatários, nos autos dos processos adminis-
trativos, abaixo arrolados, com fulcro no art. 154, caput, do regulamento 
Geral do Regime Próprio de Previdência Social do Estado do Pará, a fim de 
comparecer neste iGEPrEV, para retirada da via original de sua Portaria 
com o carimbo da corte de contas, mediante apresentação de documento 
de identificação com foto e/ou apresentação da procuração em via original 
ou cópia, se for o caso.

Nº Processo 
iGePreV

Processo
tce iNteressado(a)

01 - 1998/53982-0 Maria dE NaZarE GoMES liMa
02 - 2010/52380-6 MarTiNHa aNToNia raPoSo SilVa
03 2006/315219 2008/53064-9 Maria JoSE rEBoUÇaS dE alMEida
04 - 2007/54337-2 MariNalBa MorEira da lUZ
05 2002/120960 2008/52259-3 Maria da coNcEiÇÃo alVES dE frEiTaS
06 2009/436103 2010/51392-6 Maria SaNTaNa diaS SoarES
07 - 2009/51018-1 Maria daS GraÇaS caMara da cUNHa
08 2004/30894 2007/53599-7 Mario MoNTEiro filHo E oUTroS
09 - 2009/50123-8 Maria JoSE da SilVa daiBES
10 - 2007/50852-0 Maria iZaBEl cardoSo
11 - 2010/50234-0 Maria lUiZa dE SoUSa
12 - 2008/51394-5 Maria do carMo cordEiro da SilVa
13 - 2009/50915-0 Maria lUcia doS SaNToS NoVaiS
14 2006/330711 2008/53629-2 Maria riBaMar SilVa alMEida
15 2007/154718 2008/53701-4 Maria dE faTiMa GoMES PErEira
16 2006/335482 2008/53779-4 Maria NaZarE dE BriTo coSTa
17 - 2008/53293-9 MaNoEl dE criSTo fErrEira SoBriNHo
18 2006/401576 2008/53851-6 Maria dE NaZarE aZEVEdo SilVa
19 2007/165235 2008/53770-6 Maria floriPES fErrEira PiNHEiro
20 - 2009/52430-2 Maria NUNES SilVEira E oUTroS
21 2005/150701 2008/53955-2 Maria VENaNcia PiMENTEl da crUZ
22 2007/206226 2008/53939-2 Maria iZaBEl oliVEira do carMo
23 2006/421109 2008/53668-9 Maria da Gloria BEcHara SoarES
24 2007/57395 2008/53846-9 Maria EliZaBETE dE aNdradE SaNToS
25 2005/378391 2008/50674-6 Maria EliNElZa SoUSa doS rEiS
26 - 2007/53721-2 Maria dE NaZarE NaSciMENTo SoUZa E oUTroS
27 2002/67187 2006/50482-0 MErcES dE Maria cardoSo coSTa
28 2009/72929 2008/51382-1 Maria JoSE riBEiro da SilVa
29 - 2009/51003-5 Maria dE JESUS SaNToS cardoSo
30 2006/82920 2008/53676-9 Maria dE faTiMa aNdradE VaZ
31 2008/51301-6 2008/51301-6 Maria doS aNJoS GoMES araÚJo
32 - 2007/54111-8 Maria dE BElÉM MaGalHÃES da coSTa E oUTroS
33 - 2010/193648 Mario aNToNio dE MacEdo
34 2000/083461 2008/53579-9 Maria MorEira dE liMa E oUTroS
35 2001/74198 2009/52345-6 raiMUNdo loPES da SilVa
36 - 2008/50745-4 MaNoEl raiMUNdo laVor BENTES
37 2005/23352 2008/52024-8 NaTaliNo PaNToJa daS NEVES
38 2001/159531 2009/52172-3 NicoliNo da SilVa ValENTE
39 2003/196567 2009/5222-5 NarciZa NUNES PiNTo
40 2003/105114 2008/52755-3 NorMaNdo PaNToJa E oUTroS
41 - 2009/52409-5 NoEMia rodriGUES dE MacEdo
42 2003/131768 2008/50117-4 NaZarE daMaScENo VilHENa
43 2008/215584 2009/50928-4 NilToN cESar MorEira dE GoES
44 2003/152111 2008/52722-5 NoEMia BENTES PiNHEiro dE carValHo

45 2008/53531 2009/52580-4 NoZiaNa doS SaNToS QUarESMa
46 2004/295409 2007/53560-3 oNEidE PErEira SaldaNHa SoEiro
47 2003/303233 2008/51871-2 odaiZa rodriGUES fErrEira
48 2002/218111 2008/53486-5 oNEidE fErrEira PaNToJa
49 2005/52583 2008/52166-0 orlaNdo oliVEira
50 2005/285850 2008/53115-3 odESiNa JUlia dE carValHo alVES

Belém, 02 de agosto de 2021.
ilToN GiUSSEPP STiVal MENdES da rocHa loPES da SilVa
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – iGE-
PrEV.

Protocolo: 687017
citaÇÃo Por editaL
GdiL/diPre Nº 075/2021
Considerando que as comunicações de citação e notificação do Instituto de 
Gestão Previdenciária do Estado do Pará, far-se-ão conforme o caso, por 
via postal mediante carta com aviso de recebimento e por edital, conforme 
dispõem os artigos 128, 130 c/c 131 do regulamento Geral do regime 
Próprio de Previdência Social do Estado do Pará;
considerando deferimento do Tribunal de contas do Estado do Pará – TcE, 
para fins de registro, nos autos dos processos deste Instituto de Gestão 
Previdenciária do Estado do Pará, determinando o registro dos atos de 
concessões de aposentadorias, reformas e pensões em conformidade com 
a norma legal ou regulamentar;
Pelo presente Edital ciTaMoS/NoTificaMoS os(as) interessados(as), seus 
representantes legais ou mandatários, nos autos dos processos adminis-
trativos, abaixo arrolados, com fulcro no art. 154, caput, do regulamento 
Geral do Regime Próprio de Previdência Social do Estado do Pará, a fim de 
comparecer neste iGEPrEV, para retirada da via original de sua Portaria 
com o carimbo da corte de contas, mediante apresentação de documento 
de identificação com foto e/ou apresentação da procuração em via original 
ou cópia, se for o caso.

N° ProcESSo iGEPrEV ProcESSo
TcE iNTErESSado(a)

1 2020/27071 2019/50112-1 raiMUNdo da coSTa SilVa
2 2020/27071 2019/50568-7 aNa roSa Moda dE VacoNcEloS
3 2020/27071 2019/50714-0 aNa Maria liNHarES
4 2020/27071 2019/50759-1 MaNoEl laZaro PErEira
5 2020/65181 2019/50578-9 Maria raiMUNda coSTa
6 2020/27145 2019/50579-0 Maria dE fáTiMa rodriGUES
7 2020/27145 2019/50630-7 JorGE lEiTE dE liMa
8 2020/27145 2019/50715-0 arNaldo PaUlo coSTa E SilVa
9 2020/27145 2019/50735-4 raiMUNda NoNaTa foNTEl
10 2020/27145 2019/50780-9 Maria roSa SilVa da coNcEiÇÃo
11 2020/742982 2019/53532-7 lUiZ fEliX dE carValHo
12 2020/742982 2019/51995-4 SEBaSTiÃo faVacHo
13 2020/742982 2019/53542-9 EVaNETE PiMENTEl dE MElo
14 2020/730607 2019/53580-4 JoSÉ da SilVa SaNToS
15 2020/730607 2019/53621-7 roSa alVETE rodriGUES MElo
16 2020/730607 2019/54448-5 MaTEUS cUNHa da SilVa loPES
17 2020/730607 2019/54588-5 MaNoEl SoUZa rodriGUES
18 2020/684328 2019/50445-8 odiNEia raiMUNda do rEGo Gaio
19 2020/684328 2019/54801-2 JorGE GoNÇalVES dE MoUra

20 2020/684328 2019/54067-7 EVaNdra Maria PiNHEiro diaS

21 2020/684328 2019/54876-0 EdGar claUdoMir rEiS
22 2020/971496 2017/51508-9 oNEidE orTENcia dE VacoNcEloS
23 2020/971423 2019/53467-4 Maria do Socoro SaMPaio MEScoUTo
24 2020/971628 2017/51723-3 alicE VilHENa dE BriTo
25 2020/929512 2019/53561-1 Maria MadalENa loPES dE SoUZa
26 2020/971370 2008/52809-0 Maria daS GraÇaS SaMPaio loBaTo
27 2020/829273 2017/51142-0 Maria iVaNEidE doS SaNToS oliVEira liMa
28 2020/829409 2017/51640-1 claUlEoliNda PiNTo MaToS
29 2020/121981 2019/50050-4 HErcilia TEiXEira alEiXo
30 2020/121981 2019/50100-8 Maria raiMUNda BraGa GoUVEa
31 2020/121981 2019/50455-0 raiMUNda MoTa da SilVa
32 2020/121981 2019/50470-9 WaldENor JorGE dE oliVEira
33 2020/135396 2018/50527-3 roNaldo MESQUiTa fraNco
34 2020/930322 2015/51230-8 MarilENE NUNES da SilVa
35 2020/715701 2019/51751-8 fraNciSco MiZaEl dE liMa
36 2020/715446 2009/52600-2 dilaMar lHaMaS caSTaNHo
37 2020/730538 2019/51777-7 SaNdoVal dE SoUSa fariaS
38 2020/730538 2009/52519-0 MaNoEl dE SoUZa BriTo
39 2020/730479 2019/54418-0 ValdEclEidE oliVEira corrEa
40 2020/197683 2018/52068-5 VEra lUcia BarBoSa SoarES
41 2020/802217 2019/53544-0 JoSE carloS PErEira MoNTEiro
42 2020/847644 2019/51884-9 alicE loBaTo GUEdES
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43 2020/847443 2019/52169-4 Maria HElENa coSTa MorEira
44 2020/847608 2008/53594-8 WaNilZE ElESBÃo SoarES
45 2020/929703 2010/51819-1 Jairo fErrEira BriTo
46 2020/929539 2019/50394-3 ZaQUEU SoUZa MiraNda
47 2020/930246 2017/51610-6 MiGUEl fariaS NEGrÃo
48 2020/930206 2017/51506-7 roSilENE da SilVa carValHo
49 2020/930368 2017/51677-3 JoaNa fraNciSca do carMo SaNToS
50 2020/930434 2019/53538-2 GrEGorio VaScoNcEloS rodriGUES

Belém, 02 de agosto de 2021.
ilToN GiUSSEPP STiVal MENdES da rocHa loPES da SilVa
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – iGE-
PrEV.

Protocolo: 687065
citaÇÃo Por editaL
GdiL/diPre Nº 076/2021
Considerando que as comunicações de citação e notificação do Instituto de 
Gestão Previdenciária do Estado do Pará, far-se-ão conforme o caso, por 
via postal mediante carta com aviso de recebimento e por edital, conforme 
dispõem os artigos 128, 130 c/c 131 do regulamento Geral do regime 
Próprio de Previdência Social do Estado do Pará;
considerando deferimento do Tribunal de contas do Estado do Pará – TcE, 
para fins de registro, nos autos dos processos deste Instituto de Gestão 
Previdenciária do Estado do Pará, determinando o registro dos atos de 
concessões de aposentadorias, reformas e pensões em conformidade com 
a norma legal ou regulamentar;
Pelo presente Edital ciTaMoS/NoTificaMoS os(as) interessados(as), seus 
representantes legais ou mandatários, nos autos dos processos adminis-
trativos, abaixo arrolados, com fulcro no art. 154, caput, do regulamento 
Geral do Regime Próprio de Previdência Social do Estado do Pará, a fim de 
comparecer neste iGEPrEV, para retirada da via original de sua Portaria 
com o carimbo da corte de contas, mediante apresentação de documento 
de identificação com foto e/ou apresentação da procuração em via original 
ou cópia, se for o caso.

N° ProcESSo iGEPrEV ProcESSo
TcE iNTErESSado(a)

1 2021/401589 2019/52191-2 Maria Margarida andrade dos Santos
2 2021/401589 2019/52670-1 Manoel José da Silva
3 2021/401589 2014/51833-1 leopoldina carvalho da fonseca
4 2021/401188 2017/52423-9 Tereza da Silva e Silva

5 2019/558751 2009/52238-4

diene Paula de almeida Mota ribeiro
 lucas de almeida Mota ribeiro

 lorena lemos ribeiro
6 2020/576065 2019/52472-8 raimunda carvalho araújo
7 2016/195214 2011/50688-0 Edeltraut Loewenberger Leite
8 2016/195182 2013/52572-8 ana Edna alves Valente

9 2019/558769 2009/52177-8 raimundo Saraiva Souza Bastos
daniel campos Bastos

10 2018/533263 2017/51178-0 francisco carlos cardoso Matos
11 2019/527781 2015/50578-7 amélia Heinen
12 2019/129968 2018/51938-0 Josiel Silva dos Santos
13 2019/133316 2008/53110-9 Maria do céu Barbosa rocha
14 2019/135916 2012/51852-3 afonso ronaldo oliveira Espirito Santo
15 2019/177335 2018/51943-8 Josué da Silva Bittencourt
16 2021/401059 2019/51961-5 Senita de Moraes Torres
17 2019/338616 2019/338616 antônia Justino dos reis
18 2021/401043 2017/51540-9 laura da costa Silva
19 2021/401089 2017/52777-0 Miguel Trindade
20 2021/671298 2017/53183-1 Jussara Góes andrade
21 2021/401329 2011/51248-5 Maria de Nazaré dias da Silva
22 2021/401391 2019/52624-6 ana Glória amaral Barbosa

23 2021/682456 2017/52709-9 Eliane Monteiro da Paixão
 Emilly lara da Paixão Saldanha

24 2021/682456 2017/52335-0 dinair do Espírito Santo Silva
25 2018/501368 2010/52131-2 leonor aguiar de Souza
26 2019/324236 2014/51460-3 Maria da Graça oliveira Brito
27 2019/324426 2018/52077-6 Belmiro de araújo rodrigues
28 2019/318890 2014/51622-3 antônia Maria reis cunha
29 2019/561770 2009/52267-9 alzira Silva da costa
30 2019/311152 2018/50704-2 raimundo oliveira e Silva
31 2019/311152 2018/52152-0 Maria José reis da Silva
32 2019/295575 2010/53029-9 Solange Prudente do Vale
33 2019/333637 2014/51294-7 rosa rodrigues de oliveira
34 2021/668703 2017/53404-0 carlos alberto cavalheiro dos Santos
35 2021/668744 2019/52141-3 José Guilherme Bentes capeloni
36 2021/243681 2019/51172-6 antônio Edemar rosa Gomes
37 2021/243747 2019/52041-0 arlene Maria ramos Sarubby

38 2021/266798 2019/51159-9 angela Maria Vitelli Pamplona

39 2020/684452 2019/51903-6 ivete ferreira Barbosa
 idemar Barbosa

40 2017/136451 2008/53588-0

Madalena leal cardoso
 Ednei cardoso da Silva
 Edivan cardoso da Silva

 Julyanne cardoso da Silva
41 2020/930027 2019/52120-9 ana lucia Parente Pontes
42 2020/929934 2017/51663-8 Márcia Andreia Costa Numazawa Saito
43 2020/929132 2015/51539-4 ivana Goreti da costa Silva
44 2020/684449 2019/51906-9 francisco de assis Barros da Silva
45 2020/674187 2019/51858-7 Maria Natalina Paiva dos Santos
46 2020/27362 2019/50650-0 Maria Efigênia da Silva Lemos
47 2020/27362 2019/50950-9 Maria Eliza dos reis Moraes
48 2020/27362 2019/50950-0 Wilson Pereira de azevedo
49 2016/205447 2013/53437-6 Maria de fátima Monteiro campos
50 2020/715527 2017/53235-0 Maria de Nazaré Souza Vieira

Belém, 02 de agosto de 2021.
ilToN GiUSSEPP STiVal MENdES da rocHa loPES da SilVa
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – iGEPrEV.

Protocolo: 687102

ESCOLA DE GOVERNANÇA PÚBLICA
DO ESTADO DO PARÁ

.

aPostiLaMeNto
.

1º terMo de aPostiLaMeNto ao coNtrato Nº 007/2020
Exercício: 2021
Classificação do objeto: Outros
JUSTificaTiVa: reajustamento do valor de r$ 51.380,20 (cinquenta e um 
mil trezentos e oitenta reais e vinte centavos) mensais para r$ 56.042,20 
(cinquenta e seis mil e quarenta e dois reais e vinte centavos) mensais, 
em razão da repactuação de preços decorrente do advento da convenção 
coletiva de Trabalho 2021, registrado no MTE sob o n° Pa000791/2020.
objeto: EMPrESa ESPEcialiZada Na PrESTaÇÃo dE SErViÇoS coN-
TiNUadoS, coM dEdicaÇÃo EXclUSiVa dE MÃo dE oBra dE ViGilÂNcia 
PaTriMoNial arMada E dESarMada, coMPrEENdENdo o forNEciMENTo 
dE UNiforMES E a diSPoNiBiliZaÇÃo dE TodaS aS fErraMENTaS E EQUi-
PaMENToS dE ProTEÇÃo iNdiVidUaiS NEcESSárioS a SUa EXEcUÇÃo.
data da assinatura: 29/07/2021
orçamento:
funcional Programática: 04.122.1297.8338 – operacionalização das ações 
administrativas
fonte de recursos: 0101006361
Elemento de despesa: 339037
contratado: BElÉM rio SEGUraNÇa EirEli
cNPJ: 17.433.496/0001-90
Endereço: avenida almirante Barroso, Passagem Major Eliezer levy, 205, 
Bairro Souza, Belém-Pa, cEP: 66.812-030.
contato: (91) 3038.7438/ 3038.7459 e 98433.8019.
E-mail: belemrioseguranca@hotmail.com
ordenador: EVaNilZa da crUZ MariNHo MaciEl - diretora Geral

Protocolo: 687125

secretaria de estado
da FaZeNda

.

Portaria
.

Portaria Nº 1571 de 02 de aGosto de 2021.
o dirETor dE adMiNiSTraÇÃo, em exercício, no uso das atribuições que 
lhes são conferidas pela PorTaria Nº 593 de 19/03/2019 (publicada no 
d.o.E. nº 33.832 de 21/03/2019),
r E S o l V E:
 art. 1º- dESiGNar os servidores, Eduardo Satoshi amorim Yamamamo-
to, Gerente fazendário, Matrícula funcional nº 5924237/3, e danielly de 
Souza dinelly, Matrícula funcional nº 5948239/2, para atuarem respectiva-
mente como fiscal Titular e fiscal Substituto do coNTraTo Nº 058/2021/
SEFA, firmado entre a SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA/SEFA e a 
empresa BlENd Br coMErcio dE arTiGoS ProMocioNaiS E SErViÇoS 
dE TrNSPorTE EirElli.
art. 2º- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
aNÍdio MoUTiNHo
diretor de administração, em exercício - SEfa/Pa

Protocolo: 687302
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GaBiNete do secretÁrio
Portaria Nº 538 de 30 de JULHo de 2021
rEVoGar, os efeitos da PorTaria Nº 126 de 14/02/2019, publicada no 
Diário Oficial do Estado nº 34.120 de 17/02/2020, que designou a servidora 
VirGiNia lUcia NEVES do NaSciMENTo, fiscal de receitas Estaduais, id 
func nº 2007037/2, para responder pela cEcoMT de araguaia, nas faltas 
e impedimentos do(a) titular.
rENÉ dE oliVEira E SoUSa JÚNior
Secretário de Estado da fazenda
Portaria Nº 539 de 30 de JULHo de 2021
coNcEdEr ao servidor aNdrE carValHo SilVa, auditor fiscal de receitas 
Estaduais, id func nº 54190487/2, lotado na diretoria de Tributação, 30 
(trinta) dias de licença Prêmio, no período de 02/08/2021 a 31/08/2021, 
correspondentes ao triênio de 19/02/2002 a 18/02/2005.
rENÉ dE oliVEira E SoUSa JÚNior
Secretário de Estado da fazenda
Portaria Nº 540 de 30 de JULHo de 2021
coNcEdEr à servidora daYSE ViaNa dE MUrGUEiTio, fiscal de receitas 
Estaduais, id func nº 5062721/2, lotada na cEEaT de iPVa e iTcd, 30 
(trinta) dias de licença Prêmio, no período de 02/08/2021 a 31/08/2021, 
correspondentes ao triênio de 01/09/2003 a 31/08/2006.
rENÉ dE oliVEira E SoUSa JÚNior
Secretário de Estado da fazenda
Portaria Nº 541 de 30 de JULHo de 2021
coNcEdEr à servidora roSaNa ricHa SalaME, Técnico c, id func nº 
28797/1, lotada na célula de captação de recurso e controle da dívida/
diTES, 30 (trinta) dias de licença Prêmio, no período de 30/07/2021 a 
28/08/2021, correspondentes ao triênio de 12/07/2014 a 11/07/2017.
rENÉ dE oliVEira E SoUSa JÚNior
Secretário de Estado da fazenda

Protocolo: 687304
Portaria N° 542 de 30 de JULHo de 2021
coNcEdEr à servidora SiMoNE Maria MorGado fErrEira, auditor fis-
cal de receitas Estaduais, i.f. n° 830224/4, lotada na diretoria de admi-
nistração, 60 (sessenta) dias de licença Prêmio, no período de 27/07/2021 
a 24/09/2021, correspondentes ao triênio de 01/10/2005 a 30/09/2008.
rENÉ dE oliVEira E SoUSa JÚNior 
Secretário de Estado da fazenda

Protocolo: 687276
Portaria N.º  543, de  30  de  JULHo  de 2021.
altera a Portaria n.º 393, de 21 de maio de 2021, que institui grupo de tra-
balho para implementar o modelo de gestão, controle e acompanhamentos 
dos incentivos e benefícios fiscais.
o SEcrETário dE ESTado da faZENda, no uso das atribuições que lhe 
confere o art. 138, parágrafo único, inciso i da constituição Estadual, art. 
6º, inciso iii da lei complementar nº 078, de 28 de dezembro de 2011, 
art. 6º, inciso i do decreto nº 1.604, de 18 de abril de 2005 e art. 6º, inciso 
i da instrução Normativa n.º 0008, de 14 de julho de 2005, e
rESolVE:
art. 1º a Portaria n.º 393, de 21 de maio de 2021, passa a vigorar com as 
seguintes alterações:
“art. 2º................................................................................
.............................................................................................
iX - ricardo Miranda rocha leitão, identidade funcional n.º 59149280-1, 
lotado na diretoria de Tecnologia da informação - dTi;
.............................................................................................
XI - Ronaldo Alves Frizzera, identificação funcional nº 5915281-1, lotado 
na diretoria de arrecadação e informações fazendárias - daif;
XII - Édna Júlia Fernandes da Silva, identificação funcional n.º 5724732-1, 
lotada na diretoria de fiscalização - dfi;
XIII - José Francisco da Costa Júnior, identificação funcional n.º 5858054-1, 
lotado na diretoria de fiscalização - dfi.
art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
rENÉ dE oliVEira E SoUSa JÚNior
Secretário de Estado da fazenda

Protocolo: 687220
Portarias de coNcessÃo de iseNÇÃo de iPVa caiF/dtr
Portaria Nº 2021330002752, de 30 de julho de 2021 
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2021.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: alcidEli BriTo diNiZ.
cPf: 292.246.592-68.
Marca/ModElo: HoNda/Hr-V EX cVT.
cHaSSi: 93HrV2850JZ209580.
Portaria Nº 2021330002753, de 30 de julho de 2021 
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2021.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: SUElY NaZarE MoKarZEl dE oliVEira liNHarES.
cPf: 023.799.452-68.
Marca/ModElo: ford/EcoSPorT SE aTdT1.5.
cHaSSi: 9BfZB55S9M8843314.

Protocolo: 687107
Portaria de recoNHeciMeNto de iMUNidade de iPVa caiF/dtr
Portaria Nº 2021330002737, de 28 de julho de 2021
MoTiVo: reconhecer a imunidade de iPVa para o ano de 2021.
BaSE lEGal: art. 150, inciso Vi, alínea “a”, § 2° da constituição federal, 
decreto nº 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normativa nº 
04, de 25 de março de 2015.

iNTErESSado: ProViNcia MaE da MiSEricordia.
cNPJ: 02.210.468/0001-36.
EXErcÍcio cHaSSi Marca/ModElo
2021 9Bd19713NK3369257 fiaT/SiENa aTTracT 1.0

Protocolo: 687109
GaBiNete do secretÁrio

Portaria Nº 546 de 02 de aGosto de 2021
rEMoVEr, de ofício, o servidor arNaldo rodriGUES BoTElHo cHaVES, 
auditor fiscal de receitas Estaduais, id func nº 54195229/1, da cEraT de 
altamira para a cEraT de redenção.
rENÉ dE oliVEira E SoUSa JÚNior
Secretário de Estado da fazenda

Protocolo: 687443

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

GoVerNo do estado do ParÁ
secretaria de estado da FaZeNda

aViso de LicitaÇÃo
PreGÃo eLetroNico Nº 020/2021

a SEfa, através de seu Pregoeiro, comunica que fará realizar licitação na 
modalidade Pregão Eletrônico - tipo menor preço por lote, conforme abaixo:
Objeto: Aquisição de licenciamento de software para sistema operacio-
nal oracle linux denominado pela fabricante de subscrições oracle linux 
com manutenção, suporte e serviços de atualizações do sistema, conforme 
condições, quantidades e exigências estabelecidas no termo de referência
data da abertura: 16/08/2021 - as 10:00 HoraS.
local: https://www.comprasnet.gov.br /
o Edital encontra-se acessível nos sites: http://www.sefa.pa.gov.br (link 
licitações) e http://www.compraspara.pa.gov.br. Na impossibilidade de ob-
tenção por esses meios, estará disponível na célula de licitações e con-
tratos/cGlc, na avenida Visconde de Souza franco nº 110, Bairro reduto, 
cEP. 66.053-000 - Belém/Pa (1º andar, corredor c – sala 02, fone: (91) 
3323-5310/4259), no horário de 09:00 às 15:00, em dias úteis.
Marco aurélio rezende da rocha
Pregoeiro

Protocolo: 687218

disPeNsa de LicitaÇÃo
.

terMo de disPeNsa de LicitaÇÃo Nº 17/2021
ParTES:o ESTado do Pará,pessoa jurídica de direito público interno,por 
meio da SEcrETaria dE ESTado da faZENda, inscrita no cNPJ/Mf sob 
o nº 05.051.903/0001-79 e a  BrENo rafaEl daS cHaGaS BarBoSa , 
pessoa jurídica inscrita no cNPJ/Mf sob o nº 35.088.443/0001-60.
do oBJETo: aquisição de 1 bomba bomba centrífuga 1,0 cV Mono Bcr-
2010 ScHNEidEr.
da fUNdaMENTaÇÃo lEGal E JUSTificaTiVa dE diSPENSa dE liciTa-
ÇÃo apresente contratação fundamenta-se no artigo 24, ii, da lei federal 
nº 8.666/93, considerando a exclusividade do serviço.
Valor GloBal: r$ 1.278,84 (um mil, duzentos e setenta e oito reais e 
oitenta e quatro centavos).
rEcUrSoS orÇaMENTárioS:
funcional Programática/ atividade: 17101.04.123.1508.8251
Unidade Gestora: 170101 - Secretaria de Estado da fazenda
Natureza da despesa: 44.90.52 - Equipamentos e Material Permanente
fonte de recursos: 0144 - Taxas de Serviços fazendários
ordENador rESPoNSáVEl: rENÉ dE oliVEira E SoUSaJÚNior, SE-
crETáriodEESTadodafaZENda.
foro: Belém – Estado do Pará.
daTa: 30 de julho de 2021.
rENÉ dE oliVEira E SoUSa JÚNior
SEcrETário dE ESTado da faZENda

Protocolo: 687066

ratiFicaÇÃo de disPeNsa de LicitaÇÃo
.

ratiFicaÇÃo de disPeNsa de LicitaÇÃo
O Secretário de Estado da Fazenda, resolve ratificar o Termo de Dispensa 
de licitação do Processo administrativo 2021/655770 para a contratação 
de empresa para atender as necessidades da Secretaria de Estado da fa-
zenda do Estado do Pará, através da empresa BrENo rafaEl daS cHa-
GaS BarBoSa.
Valor : r$ 1.278,84 (um mil, duzentos e setenta e oito reais e oitenta e 
quatro centavos).
Belém/Pa, 30 de julho de 2021.
rENÉ dE oliVEira E SoUSa JÚNior
SEcrETário dE ESTado da faZENda

Protocolo: 687068

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria Nº1569, 02 de aGosto de 2021
o dirETor dE adMiNiSTraÇÃo da SEcrETaria dE ESTado da faZENda, 
no uso de suas atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria Nº 
061 de 29/01/2021, publicada no Diário Oficial do Estado n° 34.477 de 
01/02/2021 e, considerando ainda o processo nº 2021/820154-rESolVE:
coNcEdEr a servidora roSÂNGEla Socorro PEiXoTo JUcá cargo Téc-
nico, Matricula nº3233588/3, portadora do cPf nº 134.372.912-20, Supri-
mento de fundos no valor total de r$ 4.400,00 (Quatro Mil e Quatrocentos 
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Reais ), o qual deverá observar a classificação orçamentária:
17101.04.122.1297.8338 - oPEracioNaliZaÇÃo daS acÕES adMiNiS-
TraTiVa 33.90.30 - MaTErial dE coNSUMo: 3.600,00 (Três Mil e Seis-
centos reais) 33.90.39 - oUTroS SErViÇoS dE TErcEiroS PESSoa JU-
rÍdica:800,00 (oitocentos reais)
foNTE dE rEcUrSoS: 0101 - rEcUrSoS ordiNárioS
os recursos acima mencionados, destinam-se as despesas da cGal, não 
subordinada ao processo normal de aplicação, referente ao mês de aGoS-
To do exercício corrente, e deverão ser aplicados em até 30 (trinta) dias a 
contar da data do recebimento.
a prestação de contas deverá ser até o 5º (quinto) dia útil após o período 
de aplicação.
anidio Moutinho da conceição
diretor de administração em Exercício
Portaria Nº 1570, 02 de aGosto de 2021
o dirETor dE adMiNiSTraÇÃo da SEcrETaria dE ESTado da faZENda, 
no uso de suas atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria Nº 
061 de 29/01/2021, publicada no Diário Oficial do Estado n° 34.477 de 
01/02/2021 e, considerando ainda o processo nº2021/822102-rESolVE:
coNcEdEr a servidora fraNciNETH Maria PiNHEiro ViaNa, cargo da-
tilógrafa, Matricula nº5208955/1, portadora do cPf nº 397.185.902-00, 
Suprimento de fundos no valor total de r$ 2.500,00 (dois Mil e Quinhentos 
Reais), o qual deverá observar a classificação orçamentária:
17101.04.123.1508.8251 - GESTÃo faZENdária
33.90.30- MaTErial dE coNSUMo: 1.600,00 (Mil e Seiscentos reais)
33.90.39 - SErViÇo dE TErcEiro PESSoa JUrÍdica: 900,00 (Novecen-
tos reais)
foNTE dE rEcUrSoS: 0101 - rEcUrSoS ordiNárioS
os recursos acima mencionados destinam-se as despesas da cEraT - aBa-
ETETUBa, não subordinada ao processo normal de aplicação, referente ao 
mês de aGoSTo do exercício corrente, e deverão ser aplicados em até 30 
(trinta) dias a contar da data do recebimento.
a prestação de contas deverá ser até o 5º (quinto) dia útil após o período 
de aplicação.
anidio Moutinho da conceição
diretor de administração, em Exercício.

Protocolo: 687287

diÁria
.

o diretor de adMiNistraÇÃo da secretaria de estado da 
FaZeNda, 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,pu-
blicada no Diário Oficial do Estado no 33.804 de 14 de Fevereiro de 2019.
anidio Moutinho 
diretor  de administração, em exercício
Portaria Nº 1545 de 29 de julho de 2021 autorizar 6 e 1/2  diárias 
ao servidor GilcEMir aParEcido NardElli, nº 0591478801, fiScal -a, 
coord. EXEc. dE coNTrolE MErcadoria EM TraNS. da cEcoMT Ta-
PaJÓS, objetivo participar da capacitação e habilitação para pilotar lancha 
oficial, no período de 08.08.2021 à 14.08.2021, no trecho Belém - Santa-
rém - Óbidos.
Portaria Nº 1544 de 29 de julho de 2021 autorizar 16 e 1/2  diárias 
ao servidor cElSo caSTro GoMES, nº 0048963801, ProfESSor ad-4, 
coordENaÇÃo EXEcUTiVa dE coNTrolE dE MErcadoriaS EM TrÂN-
SiTo, objetivo de realizar atividade administrativa na cEcoMT GUrUPi, no 
período de 31.07.2021 à 16.08.2021, no trecho Belém - Gurupi - Belém.

Protocolo: 687101

editaL de NotiFicaÇÃo
.

aiNF de trÂNsito - cerat aLtaMira
o ilmo. coordenador de administração Tributária e Não Tributária da Se-
cretária de Estado da fazenda do Estado do Pará, no município de altamira, 
faZ SaBEr aos titulares e/ ou representantes legal das empresas abaixo 
relacionadas, que foram lavrados os Auto de Infração e Notificação Fiscal 
de Trânsito, ficando V.Sa. Intimados a recolherem o Crédito Tributário no 
prazo de 30 (trinta) dias contados da data em que se considera notificado 
o contribuinte, na forma do Art. 14, §3º,III da Lei nº 6.182/98, ficando 
garantida a redução de 50% (cinquenta por cento) da multa, na forma do 
art. 5º, §2º,i da lei 6.182/98, salvo interposição de impugnação, em igual 
prazo, a Julgadoria de 1ª Instância, findo o qual sujeitar-se-á à cobrança 
executiva do débito.

aiNf Tad coNTriBUiNTE iNSc. EST.
812020510002481-3 812020390001950 a. M. B. c. caSTro EirEli 15.588452-2
812020510002814-2 812020390002244 iaGo HENriQUE oliVEira MaNSo 15.647761-0

Mario cESar HollaNda caMPoS
coordenador da cEraT altamira

Protocolo: 687281

oUtras MatÉrias
.

Portarias de iseNÇÃo de icMs – cat
Portaria n.º202101000867 de 02/08/2021 - 
Proc n.º 002021730004544/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: firmo ferreira de almeida – cPf: 039.734.092-34
Marca: VW/Gol 1.0 Tipo: Pas/automóvel

Portarias de iseNÇÃo de iPVa – cat
Portaria n.º202104004140, de 02/08/2021 - 
Proc n.º 42021730002179/seFa
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2021
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: Jose da Silva oliveira – cPf: 263.234.512-04
Marca/Tipo/chassi
cHEV/SPiN 1.8l aT acT7/Pas/automovel/9BGJK7520NB104240
Portaria n.º202104004142, de 02/08/2021 - 
Proc n.º 2021730005016/seFa
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2021
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: Jacinto Eugenio farias larrat – cPf: 431.407.932-00
Marca/Tipo/chassi
fiaT/SiENa aTTracTiV 1.4/Pas/automovel/9Bd19713HJ3344878
Portaria n.º202104004144, de 02/08/2021 - 
Proc n.º 2021730005163/seFa
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2021
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: Jose Sergio oliveira lobato – cPf: 210.826.772-72
Marca/Tipo/chassi
fiaT/Palio WK aTTrac 1.4/Pas/automovel/9Bd17307Mc4362290
Portaria n.º202104004146, de 02/08/2021 - 
Proc n.º 2021730005110/seFa
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2021
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: luis carlos dos anjos Trindade – cPf: 410.626.552-49
Marca/Tipo/chassi
cHEVrolET/coBalT 1.4 lTZ/Pas/automovel/9BGJc69V0KB149494
Portaria n.º202104004148, de 02/08/2021 - 
Proc n.º 2021730004719/seFa
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2021
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: Sergio luis de Souza almeida – cPf: 199.471.192-20
Marca/Tipo/chassi
ford/fiESTa flEX/Pas/automovel/9BfZf55a3E8114898
Portaria n.º202104004150, de 02/08/2021 - 
Proc n.º 2021730005139/seFa
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2021
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: Paulo Soares dos Santos – cPf: 181.253.872-34
Marca/Tipo/chassi
fiaT/arGo TrEKKiNG 1.3/Pas/automovel/9Bd358a7HNYl42637
Portaria n.º202104004152, de 02/08/2021 - 
Proc n.º 2021730005111/seFa
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2021
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: Jose osvaldo Pimentel do Nascimento – cPf: 392.489.842-15
Marca/Tipo/chassi
cHEV/SPiN 1.8l aT lTZ/Pas/automovel/9BGJc7520KB114135
Portaria n.º202104004154, de 02/08/2021 - 
Proc n.º 42021730003174/seFa
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2021
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: antonio Emidio de Sousa – cPf: 704.563.802-72
Marca/Tipo/chassi
rENaUlT/dUSTEr ZEN 16/Mis/camioneta/93YHJd209NJ974761
Portaria n.º202104004156, de 02/08/2021 - 
Proc n.º 2021730004887/seFa
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2021
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: lucivaldo Bruno do Nascimento – cPf: 639.489.072-34
Marca/Tipo/chassi
ToYoTa/corolla XEi 20/Pas/automovel/9BrB33BEXN2072046
Portaria n.º202104004158, de 02/08/2021 - 
Proc n.º 2021730004831/seFa
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2021
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: fabio Pereira de Souza – cPf: 619.941.462-49
Marca/Tipo/chassi
ford/Ka SE 1.0 Ha B/Pas/automovel/9BfZH55l1J8020993
Portaria n.º202104004160, de 02/08/2021 - 
Proc n.º 2021730005125/seFa
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2021
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: carlos alberto Melo Monteiro – cPf: 016.853.412-68
Marca/Tipo/chassi
cHEV/oNiX PlUS 10TMT lTZ/Pas/automovel/9BGEN69H0lG239529
Portaria n.º202104004162, de 02/08/2021 - 
Proc n.º 2021730005116/seFa
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2021
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: Marcelo da Silva Pinto – cPf: 332.310.282-72
Marca/Tipo/chassi
i/fiaT croNoS driVE aT/Pas/automovel/8aP359a13lU076441
Portaria n.º202104004164, de 02/08/2021 - 
Proc n.º 2021730005119/seFa
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2021
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
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interessado: antonio Sousa de aguiar – cPf: 403.943.282-72
Marca/Tipo/chassi
fiaT/SiENa aTTracTiV 1.4/Pas/automovel/9Bd19713HM3390658
Portaria n.º202104004166, de 02/08/2021 - 
Proc n.º 2021730005132/seFa
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2021
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: roberto carlos Silva correa – cPf: 236.864.482-20
Marca/Tipo/chassi
ToYoTa/ETioS Sd XlS/Pas/automovel/9BrB29BT3d2022799
Portaria n.º202104004168, de 02/08/2021 - 
Proc n.º 2021730005103/seFa
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2021
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: Mario Kimmel Borges da Silva – cPf: 218.804.092-91
Marca/Tipo/chassi
cHEVrolET/coBalT 1.4 lTZ/Pas/automovel/9BGJc69V0HB121295
Portaria n.º202104004170, de 02/08/2021 - 
Proc n.º 2021730005034/seFa
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2021
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: antonio adalucio Nigueira dos Passos – cPf: 170.462.972-15
Marca/Tipo/chassi
VW/VoYaGE 1.6l MB5/Pas/automovel/9BWdB45U6lT048464
Portaria n.º202104004172, de 02/08/2021 - 
Proc n.º 2021730005140/seFa
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2021
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: Manoel Joao dos Santos cirilo – cPf: 603.606.582-53
Marca/Tipo/chassi
VW/foX coNNEcT MB/Pas/automovel/9BWaB45Z7K4010376
Portaria n.º202104004174, de 02/08/2021 - 
Proc n.º 2021730005122/seFa
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2021
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: Edmundo Silva do Nascimento – cPf: 414.117.222-72
Marca/Tipo/chassi
cHEV/PriSMa 1.4aT lTZ/Pas/automovel/9BGKT69V0KG446372

Protocolo: 687266
triBUNaL adMiNistratiVo de recUrsos FaZeNdÁrios
acÓrdÃos
PriMeira cÂMara PerMaNeNte de JULGaMeNto
acÓrdÃo N.7937 - 1ª cPJ. rEcUrSo N. 14283 - dE ofÍcio (ProcESSo/
aiNf N.: 072009510000579-0). coNSElHEiro rElaTor: MarcoS aU-
GUSTo caTHariN. EMENTa: icMS. EXPorTaÇÃo. dEMoNSTraÇÃo da 
EfETiVa SaÍda iNTErNacioNal da MErcadoria. iMProcEdÊNcia. 1. 
correta a decisão singular que, apoiada na prova dos autos e no resultado 
de diligência fiscal, remove do lançamento operações em que o contri-
buinte demonstra a efetiva exportação da mercadoria. 2. recurso conhe-
cido e improvido. dEciSÃo: UNÂNiME. JUlGado Na SESSÃo do dia: 
12/07/2021. daTa do acÓrdÃo: 12/07/2021. 
acÓrdÃo N. 7936 – 1ª cPJ.rEcUrSo N. 13169 – VolUNTário (Pro-
cESSo/aiNf N. 072009510000581-1). coNSElHEiro rElaTor: MarcoS 
aUGUSTo caTHariN. EMENTa: icMS. EXPorTaÇÃo. aUSÊNcia da coM-
ProVaÇÃo dE EfETiVa SaÍda iNTErNacioNal da MErcadoria. 1. Nas 
saídas de mercadorias com fim específico de exportação, a imunidade da 
operação está condicionada a prova pelo contribuinte da efetiva saída in-
ternacional da mercadoria. 2. considera-se integrada ao mercado interno 
a mercadoria destinada à exportação quando a operação não se comprova 
pelos documentos exigidos pela legislação estadual. 3. Não há que se falar 
em nulidade da autuação quando nela estiverem corretamente descritos os 
fatos imputados ao contribuinte. 4. deixar de recolher icMS tendo emitido 
os documentos fiscais e registrado nos livros próprios as operações, cons-
titui infração a legislação tributária e sujeita o contribuinte às penalidades 
legalmente previstas. 5. recurso conhecido e improvido. decisão: UNÂ-
NiME. JUlGado Na SESSÃo do dia: 12/07/2021. daTa do acÓrdÃo: 
12/07/2021.
acÓrdÃo N.7935 - 1ª cPJ. rEcUrSo N. 13167 - dE ofÍcio / rEcUrSo 
VolUNTário (ProcESSo/aiNf N.: 072009510000581-1). coNSElHEiro 
rElaTor: MarcoS aUGUSTo caTHariN. EMENTa: icMS. EXPorTaÇÃo. 
coMProVaÇÃo da EfETiVa SaÍda iNTErNacioNal da MErcadoria. 
Parcial ProcEdÊNcia do aiNf. 1. correta a decisão singular que, apoia-
da na prova dos autos e no resultado de diligência fiscal, remove do lan-
çamento operações em que o contribuinte demonstra a efetiva exportação 
da mercadoria. 2. recurso conhecido e improvido. dEciSÃo: UNÂNiME / 
UNÂNiME. JUlGado Na SESSÃo do dia: 12/07/2021. daTa do acÓr-
dÃo: 12/07/2021. 
acÓrdÃo N.7934 - 1ª cPJ. rEcUrSo N. 18711 - VolUNTário (ProcES-
So/aiNf N.: 042018510000262-4). coNSElHEiro rElaTor: BErNardo 
dE PaUla loBo. EMENTa: icMS. oPEraÇÕES coM MErcadoriaS dE 
cESTa BáSica - NÃo rEcolHiMENTo do iMPoSTo. 1. Não há que se fa-
lar em nulidade do AINF, quando se verifica que o conjunto de informações 
prestadas e de documentos apresentados como prova configura a infração 
cometida. 2. deixar de recolher o icMS sobre as operações com mercado-
rias de cesta básica estadual no prazo estabelecido na legislação tributária 
estadual constitui infração á legislação tributária e sujeita o contribuinte 
às sanções previstas em lei. 3. recurso conhecido e improvido. dEciSÃo: 
UNÂNiME. JUlGado Na SESSÃo do dia: 07/07/2021. daTa do acÓr-

dÃo: 07/07/2021. 
acÓrdÃo N.7933 - 1ª cPJ. rEcUrSo N. 18808 - VolUNTário (ProcES-
So/aiNf N.: 182020510000162-3). 
acÓrdÃo N.7932 - 1ª cPJ. rEcUrSo N. 18807 - VolUNTário (ProcES-
So/aiNf N.: 182020510000161-5). 
acÓrdÃo N.7931 - 1ª cPJ. rEcUrSo N. 18805 - VolUNTário (ProcES-
So/aiNf N.: 182020510000148-8). 
coNSElHEira rElaTora: JoSiaNE SEiXaS dE oliVEira. EMENTa: icMS. 
oBriGaÇÃo acESSÓria. aUSÊNcia dE EScriTUraÇÃo dE docUMENTo 
FISCAL NO LIVRO REGISTRO DE ENTRADAS. 1. Não configura confisco a 
multa aplicada em ação fiscal referente a fato contrário à lei, quando aten-
de ao limite legal. 2. Deixar de escriturar, no livro fiscal registro de entra-
das, documento fiscal relativo à operação, configura infração à legislação 
tributária sujeita à aplicação de penalidade prevista em lei. 3. recurso 
conhecido e improvido. dEciSÃo: UNÂNiME. JUlGado Na SESSÃo do 
dia: 07/07/2021. daTa do acÓrdÃo: 07/07/2021. 
acÓrdÃo N.7930 - 1ª cPJ rEcUrSo N. 18423 - VolUNTário (ProcES-
So/aiNf N.: 172019510000051-7).
acÓrdÃo N.7929 - 1ª cPJ rEcUrSo N. 18421 - VolUNTário (ProcES-
So/aiNf N.: 172019510000053-3). 
acÓrdÃo N.7928 - 1ª cPJ rEcUrSo N. 18419 - VolUNTário (ProcES-
So/aiNf N.: 172019510000052-5).
coNSElHEira rElaTora: JoSiaNE SEiXaS dE oliVEira. EMENTa: icMS. 
SUBSTiTUiÇÃo TriBUTária. falTa dE rETENÇÃo E rEcolHiMENTo do 
iMPoSTo. 1. Nas operações interestaduais com produtos sujeitos ao re-
gime jurídico de substituição tributária, fica atribuída ao remetente a res-
ponsabilidade pela retenção e recolhimento do imposto em favor do Estado 
destinatário. 2. O benefício fiscal previsto no artigo 709, §5º, do RICMS/
Pa somente se aplica nas operações com produtos farmacêuticos em que 
tenha sido aplicado o regime de substituição tributária. 3. Não configura 
confisco a multa aplicada em ação fiscal referente a fato contrário à lei, 
quando atende ao limite legal. 4. deixar de reter e recolher o icMS, na 
qualidade de substituto tributário, nas operações com produto sujeito ao 
regime jurídico de substituição tributária, constitui infração à legislação 
tributária e sujeita o contribuinte às penalidades legalmente previstas. 5. 
recurso conhecido e improvido. dEciSÃo: UNÂNiME. JUlGado Na SES-
SÃo do dia: 05/07/2021. daTa do acÓrdÃo: 05/07/2021. 
acÓrdÃo N.7927- 1ª. cPJ. rEcUrSo N. 18715 - VolUNTário (ProcES-
So/aiNf N.: 032015510010002-7). coNSElHEira rElaTora: JoSiaNE 
SEiXaS dE oliVEira. EMENTa: icMS. iMPUGNaÇÃo Parcial dE aUTo dE 
iNfraÇÃo. PaGaMENTo da ParcEla iNcoNTroVErSa. 1. Sendo parcial 
a impugnação e não satisfeita a obrigação relativa à parte não litigiosa, 
será providenciada a formação de expediente apartado para efeito de ins-
crição do crédito tributário em dívida ativa. 2. o pagamento da parcela com 
a qual concorda o sujeito passivo implica na extinção do crédito tributário 
em relação a essa parcela. inteligência do artigo 156, inciso i, do cTN. 3. a 
decisão definitiva proferida pelo órgão de julgamento singular, que excluiu 
da exigência a parcela litigiosa, implica na extinção do crédito tributário 
em relação a essa parcela. inteligência do artigo 156, inciso iX, do cTN. 4. 
recurso conhecido e provido. dEciSÃo: UNÂNiME. JUlGado Na SESSÃo 
do dia: 05/07/2021. daTa do acÓrdÃo: 05/07/2021.

Protocolo: 687311

BANCO DO ESTADO DO PARÁ

.

coNtrato
.

contrato Nº: 103/2021
objeto: Transferência de recursos a título de patrocínio destinados à reali-
zação da “i feira cultural online Pocense”
Valor Total: r$-50.000,00 (cinquenta mil reais)
data de assinatura: 29.07.2021
Vigência: 29.07.2021 a 28.10.2021
inexigibilidade de licitação Nº 019/2021 (13.303/2016 e regulamento de 
licitações e contratos do Banpará e demais legislações aplicáveis
contratado: : PrEfEiTUra MUNiciPal dE caPiTÃo PoÇo
Endereço: av. Moura carvalho Nº 1255 – Bairro: Tatajuba
cEP: 68650-000  capitão Poço/Pa
Telefone: (91) 3468 1390
ordenador responsável: Braselino carlos da assunção Sousa da Silva

Protocolo: 687362
contrato Nº: 106/2021
objeto: Transferência de recursos a título de patrocínio para realização do 
evento JoGoS dE VErÃo – 2021
Valor Total: r$-4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais).
data de assinatura: 29.07.2021
Vigência: 29.07.2021 a 28.01.2022
fundamento legal: inexigibilidade de licitação Nº 020/2021 - lei nº 
13.303/2016 e regulamento de licitações e contratos do Banpará e de-
mais legislações aplicáveis
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contratado: PrEfEiTUra MUNiciPal dE MaGalHÃES BaraTa
Endereço: rua lauro Sodré s/nº
cEP: 68722-000  Magalhães Barata/Pa
Telefone: (91) 3812 3173
ordenador responsável: Braselino carlos da assunção Sousa da Silva

Protocolo: 687295

iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

Inexigibilidade Nº: 019/2021
data: 29.07.2021
Prazo: 03 (três) meses
Valor Total: r$-50.000,00 (cinquenta mil reais).
objeto: Transferência de recursos a título de patrocínio destinados à reali-
zação da “i feira cultural online Pocense”
fundamento legal: lei nº 13.303/2016 e regulamento de licitações e 
contratos do Banpará e demais legislações aplicáveis
contratado: PrEfEiTUra MUNiciPal dE caPiTÃo PoÇo
Endereço: av. Moura Nº 1255 – Bairro: Tatajuba
cEP: 68650-000  capitão Poço/Pa
Telefone: (91) 3468 1390
ordenador responsável: Braselino carlos da assunção Sousa da Silva

Protocolo: 687368
Inexigibilidade de Licitação Nº: 020/2021
data: 29.07.2021
Prazo: 06 (seis) meses
Valor Total: r$-4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais).
objeto: Transferência de recursos a título de patrocínio para realização do 
evento JoGoS dE VErÃo - 2021
fundamento legal: lei nº 13.303/2016 e regulamento de licitações e 
contratos do Banpará e demais legislações aplicáveis
contratado: PrEfEiTUra MUNiciPal dE MaGalHÃES BaraTa
Endereço: rua lauro Sodré s/nº
cEP: 68722-000  Magalhães Barata/Pa
Telefone: (91) 3812 3173
ordenador responsável: Braselino carlos da assunção Sousa da Silva

Protocolo: 687298

oUtras MatÉrias
.

PreGÃo eLetrÔNico N° 020/2021
o BaNPará S/a informa aos interessados a SUSPENSÃo da aBErTU-
ra da SESSÃo da licitação em epígrafe, que estava prevista para o dia 
30/07/2021, cuja nova data de abertura será posteriormente divulgada.
Soraya rodrigues
Pregoeira

Protocolo: 687420

.

.

secretaria de estado
de saÚde PÚBLica

.

.

.

Portaria
.

Portaria N° 0633 de 29 de JULHo de 2021
o Secretário de Estado de Saúde Pública, no uso das atribuições legais que 
lhe são conferidas, através do decreto n° 2.235 de 16 de Julho de 1997, 
publicado no doE N° 28.508/18.07.1997,
E coNSidEraNdo o teor do PaE nº 2021/827154.
r E S o l V E:
rEVoGar, a contar de 23/07/2021, os efeitos na Portaria coletiva nº 0622 
de 10/09/2020, publicada no doE n° 34.344 de 15/09/2020, que cedeu 
para a fUNdaÇÃo PÚBlica ESTadUal HoSPiTal dE clÍNicaS “GaSPar 
ViaNNa”, a servidora TErEZiNHa da coNcEiÇÃo lEÃo, matrícula n° 
5082340/3, cargo ENfErMEiro.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
GaBiNETE do SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica, EM 
29.07.2021.
rÔMUlo rodoValHo GoMES
SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica, em exercício.

Protocolo: 687274

errata
.

errata
Fica retiFicado Na PUBLicaÇÃo No doe N° 34.656 de 
02/08/2021, reFereNte a Portaria QUe resciNdiU a serVi-
dora FraNciKeLY Pires da siLVa.
oNde se LÊ: a contar de 30/07/2021

Leia-se: a contar de 02/08/2021
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE,
GaBiNETE do SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica, EM 
02.08.2021.
rÔMUlo rodoValHo GoMES
SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica, EM EXErcÍcio.

Protocolo: 687430

oUtras MatÉrias
.

resoLUÇÃo ces/ParÁ Nº 025 de 29 de JULHo de 2021
a PrESidENTE do coNSElHo ESTadUal dE SaÚdE do Pará, no uso de 
suas atribuições conferidas pela lei nº. 7.264, de 24 de abril de 2009, pu-
blicada no Diário Oficial do Estado N° 31.406, de 27 de Abril de 2009, e pelo 
Decreto de 03 de abril de 2018, publicado no Diário Oficial Nº 33.590 de 04 
de abril de 2018 e pela resolução cES/Pará nº 005, de 24 de abril de 2018, 
publicada no Diário Oficial do Estado Nº 33.637, de 14 de junho de 2018.
coNSidEraNdo o disposto no regimento interno capitulo iii - Estrutura e 
funcionamento, em seu art. 10, inciso Viii - São atribuições do Presidente 
do cES/Pa: decidir, ad referendum acerca de assuntos emergenciais, quan-
do houver impossibilidade de consulta ao Plenário, submetendo o seu ato à 
deliberação do plenário, em reunião imediatamente subsequente;
coNSidEraNdo a resolução cES/Pará nº 023 de 22 de junho de 2021, 
a qual aprova a necessidade de organizar o orçamento do cES/Pa com 
responsabilidade para garantir a atuação, manutenção e custeio das ativi-
dades do conselho Estadual de Saúde do Pará;
coNSidEraNdo a elaboração da proposta orçamentário para manu-
tenção e custeio do cES/Pa, elabora em 2019, para compor o PPa/Pa – 
2020/2023, não considerou o redimensionamento e avanços organizativos 
de atribuições exigidas na legislação pertinente;
coNSidEraNdo que também não foi considerado o percentual de aumen-
to nos valores das diárias (75%), bem como o aumento exorbitante nos 
valores com despesas de deslocamento, especialmente passagens aéreas 
e rodoviárias cujo percentual atrelado aos constantes aumentos nos preços 
de combustíveis, nem conseguimos mensurar com precisão;
coNSidEraNdo que em decorrência do acima exposto, a referida propos-
ta encontra-se totalmente defasada, não condizente com as necessidades 
atuais inerente às atividades deste cES/Pa, vez que não considerou os 
avanços organizativos constantes em normativas aprimoradas e aprova-
das desde 2016, implicando no engessamento e tolhimento na execução e 
cumprimento das responsabilidades legais do controle Social;
CONSIDERANDO ainda as dificuldades estruturais e atrasos constantes no 
que concerne a liberação financeira dos parcos recursos previsto no re-
ferido orçamento já tão defasado, a Mesa diretora, coordenadores das 
comissões Permanentes e Equipe Técnica da Secretaria Executiva deste 
cES/Pa, procedeu estudo sobre a matéria e elaboração  de uma proposta 
orçamentária de suplementação financeira, indispensável para continuida-
de de nossas atividades já no próximo mês de agosto que se inicia, bem 
como para suprir necessidades para execução das atividades programadas 
para o 3º quadrimestre de 2021 e como redimensionamento físico, orça-
mentário e financeiro nos exercícios de 2022 e 22023,
Pelo exposto, e diante da premente necessidade de ajustes que a situação requer,
rESolVE:
1 – aprovar “ad referendum” a proposta em anexo, de suplementação or-
çamentária e disponibilidade financeira para o segundo semestre de 2021, 
bem como o planejamento orçamentário redimensionado conforme as ne-
cessidades de manutenção do cES/Pa, para os exercícios de 2022/2023, 
parte integrante e indissociável desta resolução, que deverá compor a pro-
posta de revisão do PPa 2022/2023.
2 – recomendar que a Secretaria de Estado de Saúde Pública do Pará – 
SESPa, acate a proposta para que as metas, atividades e ações do cES/Pa 
sejam garantidas, assim como, o pleno funcionamento do controle social 
no Estado do Pará.
3 - Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-
se as disposições em contrário.
Maria EUNicE carValHo dE MoraES
PrESidENTE do coNSElHo ESTadUal dE SaÚdE do Pará

aNeXo
PLaNeJaMeNto orÇaMeNtÁrio do ces/Pa – eXercÍcio 2021.

Necessidade de sUPLeMeNtaÇÃo e reMaNeJo Para as 
aÇÕes do ces/Pa – aGosto

dETalHaMENTo
custo
agosto

ação/atividade fonte / Natureza

rEUNiÃo ordiNária do cES/Pa
(3,5 diáriaS P/ 15 coNSElHEiroS) 339014/339036 12.462,45

 caPaciTaÇÃo ETSUS
(4,5 diáriaS P/ 20 coNSElHEiroS) 339014/339036 21.364,20

05 coMiSSÕES PErMaNENTES
(3,5 diáriaS P/ MEMBroS daS coMiSSÕES) 339014/339036 12.462,45

coNSElHEiroS dE árEa
(4,5 diáriaS P/ 42 coNSElHEiroS) 339014/339036 44.864,82

aPoio TÉcNico E JUridico da SE-cES/Pa
(10 ViaGENS dE 4,5 diáriaS) 339014/339036 10.862,10

PaSSaGENS 339033 21.000,00

ToTal GEral  123.016,02
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PLaNeJaMeNto orÇaMeNtÁrio do ces/Pa – eXercÍcio 2021.
Necessidade de sUPLeMeNtaÇÃo e reMaNeJo Para as aÇÕes do ces/Pa – 3º QdQQ

dETalHaMENTo custo
Setembro

custo
outubro

custo
Novembro

custo
dezembro ToTal

ação/atividade fonte / Natureza
rEUNiÃo ordiNária do cES/Pa

(3,5 diáriaS P/ 15 coNSElHEiroS) 339014/339036 12.462,45 12.462,45 12.462,45 12.462,45 49.849,80

 PrEViSÃo dE 01 rEUNiÃo EXTraordiNária do 
cES/Pa

(3,5 diáriaS P/ 15 coNSElHEiroS)
339014/339036  12.462,45

05 coMiSSÕES PErMaNENTES
(3,5 diáriaS P/ MEMBroS daS coMiSSÕES) 339014/339036 12.462,45 12.462,45 12.462,45 12.462,45 49.849,80

coNSElHEiroS dE árEa
(4,5 diáriaS P/ 42 coNSElHEiroS) 339014/339036 44.864,82 44.864,82 44.864,82 44.864,82 179.459,28

aPoio TÉcNico E JUridico da SE-cES/Pa
(10 ViaGENS dE 4,5 diáriaS) 339014/339036 10.862,10 10.862,10 10.862,10 10.862,10 43.448,40

PaSSaGENS 339033 21.000,00 21.000,00 21.000,00 21.000,00 84.000,00
ToTal GEral  101.651,82 101.651,82 101.651,82 101.651,82 419.069,73

PLaNeJaMeNto orÇaMeNtÁrio do ces/Pa – eXercÍcio 2022.
Necessidade de sUPLeMeNtaÇÃo e reMaNeJo Para as aÇÕes do ces/Pa – 1º QdQQ

dETalHaMENTo custo
Janeiro

custo
fevereiro

custo
Março

custo
abril ToTal

ação/atividade fonte / Natureza

rEUNiÃo ordiNária do cES/Pa
(3,5 diáriaS P/ 15 coNSElHEiroS) 339014/339036 12.462,45 12.462,45 12.462,45 12.462,45 49.849,80

 PrEViSÃo dE 01 rEUNiÃo EXTraordiNária do cES/Pa
(3,5 diáriaS P/ 15 coNSElHEiroS) 339014/339036  12.462,45

05 coMiSSÕES PErMaNENTES
(3,5 diáriaS P/ MEMBroS daS coMiSSÕES) 339014/339036 12.462,45 12.462,45 12.462,45 12.462,45 49.849,80

coNSElHEiroS dE árEa
(4,5 diáriaS P/ 42 coNSElHEiroS) 339014/339036 44.864,82 44.864,82 44.864,82 44.864,82 179.459,28

aPoio TÉcNico E JUridico da SE-cES/Pa
(10 ViaGENS dE 4,5 diáriaS) 339014/339036 10.862,10 10.862,10 10.862,10 10.862,10 43.448,40

PaSSaGENS 339033 21.000,00 21.000,00 21.000,00 21.000,00 84.000,00

ToTal GEral  101.651,82 101.651,82 101.651,82 101.651,82 419.069,73

PLaNeJaMeNto orÇaMeNtÁrio do ces/Pa – eXercÍcio 2022.
Necessidade de sUPLeMeNtaÇÃo e reMaNeJo Para as aÇÕes do ces/Pa – 2º QdQQ

dETalHaMENTo custo
Maio

custo
Junho

custo
Julho

custo
agosto ToTal

ação/atividade fonte / Natureza

rEUNiÃo ordiNária do cES/Pa
(3,5 diáriaS P/ 15 coNSElHEiroS) 339014/339036 12.462,45 12.462,45 12.462,45 12.462,45 49.849,80

 PrEViSÃo dE 01 rEUNiÃo EXTraordiNária do cES/Pa
(3,5 diáriaS P/ 15 coNSElHEiroS) 339014/339036  12.462,45

05 coMiSSÕES PErMaNENTES
(3,5 diáriaS P/ MEMBroS daS coMiSSÕES) 339014/339036 12.462,45 12.462,45 12.462,45 12.462,45 49.849,80

coNSElHEiroS dE árEa
(4,5 diáriaS P/ 42 coNSElHEiroS) 339014/339036 44.864,82 44.864,82 44.864,82 44.864,82 179.459,28

aPoio TÉcNico E JUridico da SE-cES/Pa
(10 ViaGENS dE 4,5 diáriaS) 339014/339036 10.862,10 10.862,10 10.862,10 10.862,10 43.448,40

PaSSaGENS 339033 21.000,00 21.000,00 21.000,00 21.000,00 84.000,00

ToTal GEral  101.651,82 101.651,82 101.651,82 101.651,82 419.069,73

PLaNeJaMeNto orÇaMeNtÁrio do ces/Pa – eXercÍcio 2022.
Necessidade de sUPLeMeNtaÇÃo e reMaNeJo Para as aÇÕes do ces/Pa – 3º QdQQ

dETalHaMENTo custo
Setembro

custo
outubro

custo
Novembro

custo
dezembro ToTal

ação/atividade fonte / Natureza

rEUNiÃo ordiNária do cES/Pa
(3,5 diáriaS P/ 15 coNSElHEiroS) 339014/339036 12.462,45 12.462,45 12.462,45 12.462,45 49.849,80

 PrEViSÃo dE 01 rEUNiÃo EXTraordiNária do cES/Pa
(3,5 diáriaS P/ 15 coNSElHEiroS) 339014/339036  12.462,45

05 coMiSSÕES PErMaNENTES
(3,5 diáriaS P/ MEMBroS daS coMiSSÕES) 339014/339036 12.462,45 12.462,45 12.462,45 12.462,45 49.849,80

coNSElHEiroS dE árEa
(4,5 diáriaS P/ 42 coNSElHEiroS) 339014/339036 44.864,82 44.864,82 44.864,82 44.864,82 179.459,28

aPoio TÉcNico E JUridico da SE-cES/Pa
(10 ViaGENS dE 4,5 diáriaS) 339014/339036 10.862,10 10.862,10 10.862,10 10.862,10 43.448,40

PaSSaGENS 339033 21.000,00 21.000,00 21.000,00 21.000,00 84.000,00

ToTal GEral  101.651,82 101.651,82 101.651,82 101.651,82 419.069,73

Valor ToTal EXErcÍcio 2022 1.257.209,19
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oBS: Para o exercício de 2022, considerar a mesma proposta orçamentária prevista no PPa 2020-2023 para as ações inerentes á realização da confe-
rência Estadual de Saúde, Eleição do cES/Pa e Plenária Estadual de conselhos de Saúde no valor de r$ 1.412.771,90, perfazendo um total geral de r$ 
2.669.981,09.
PLaNeJaMeNto orÇaMeNtÁrio do ces/Pa – eXercÍcio 2023.
Necessidade de sUPLeMeNtaÇÃo e reMaNeJo Para as aÇÕes do ces/Pa – 1º QdQQ

dETalHaMENTo
custo

Janeiro
custo

fevereiro
custo
Março

custo
abril ToTal

ação/atividade fonte / Natureza

rEUNiÃo ordiNária do cES/Pa
(3,5 diáriaS P/ 15 coNSElHEiroS) 339014/339036 12.462,45 12.462,45 12.462,45 12.462,45 49.849,80

 PrEViSÃo dE 01 rEUNiÃo EXTraordiNária do cES/Pa
(3,5 diáriaS P/ 15 coNSElHEiroS) 339014/339036  12.462,45

05 coMiSSÕES PErMaNENTES
(3,5 diáriaS P/ MEMBroS daS coMiSSÕES) 339014/339036 12.462,45 12.462,45 12.462,45 12.462,45 49.849,80

coNSElHEiroS dE árEa
(4,5 diáriaS P/ 42 coNSElHEiroS) 339014/339036 44.864,82 44.864,82 44.864,82 44.864,82 179.459,28

aPoio TÉcNico E JUridico da SE-cES/Pa
(10 ViaGENS dE 4,5 diáriaS) 339014/339036 10.862,10 10.862,10 10.862,10 10.862,10 43.448,40

PaSSaGENS 339033 21.000,00 21.000,00 21.000,00 21.000,00 84.000,00

ToTal GEral  101.651,82 101.651,82 101.651,82 101.651,82 419.069,73

PLaNeJaMeNto orÇaMeNtÁrio do ces/Pa – eXercÍcio 2023.
Necessidade de sUPLeMeNtaÇÃo e reMaNeJo Para as aÇÕes do ces/Pa – 2º QdQQ

dETalHaMENTo
custo
Maio

custo
Junho

custo
Julho

custo
agosto ToTal

ação/atividade fonte / Natureza

rEUNiÃo ordiNária do cES/Pa
(3,5 diáriaS P/ 15 coNSElHEiroS) 339014/339036 12.462,45 12.462,45 12.462,45 12.462,45 49.849,80

 PrEViSÃo dE 01 rEUNiÃo EXTraordiNária do cES/Pa
(3,5 diáriaS P/ 15 coNSElHEiroS) 339014/339036  12.462,45

05 coMiSSÕES PErMaNENTES
(3,5 diáriaS P/ MEMBroS daS coMiSSÕES) 339014/339036 12.462,45 12.462,45 12.462,45 12.462,45 49.849,80

coNSElHEiroS dE árEa
(4,5 diáriaS P/ 42 coNSElHEiroS) 339014/339036 44.864,82 44.864,82 44.864,82 44.864,82 179.459,28

aPoio TÉcNico E JUridico da SE-cES/Pa
(10 ViaGENS dE 4,5 diáriaS) 339014/339036 10.862,10 10.862,10 10.862,10 10.862,10 43.448,40

PaSSaGENS 339033 21.000,00 21.000,00 21.000,00 21.000,00 84.000,00

ToTal GEral  101.651,82 101.651,82 101.651,82 101.651,82 419.069,73

PLaNeJaMeNto orÇaMeNtÁrio do ces/Pa – eXercÍcio 2023.
Necessidade de sUPLeMeNtaÇÃo e reMaNeJo Para as aÇÕes do ces/Pa – 3º QdQQ

dETalHaMENTo custo
Setembro

custo
outubro

custo
Novembro

custo
dezembro ToTal

ação/atividade fonte / Natureza

rEUNiÃo ordiNária do cES/Pa
(3,5 diáriaS P/ 15 coNSElHEiroS) 339014/339036 12.462,45 12.462,45 12.462,45 12.462,45 49.849,80

 PrEViSÃo dE 01 rEUNiÃo EXTraordiNária do cES/Pa
(3,5 diáriaS P/ 15 coNSElHEiroS) 339014/339036  12.462,45

05 coMiSSÕES PErMaNENTES
(3,5 diáriaS P/ MEMBroS daS coMiSSÕES) 339014/339036 12.462,45 12.462,45 12.462,45 12.462,45 49.849,80

coNSElHEiroS dE árEa
(4,5 diáriaS P/ 42 coNSElHEiroS) 339014/339036 44.864,82 44.864,82 44.864,82 44.864,82 179.459,28

aPoio TÉcNico E JUridico da SE-cES/Pa
(10 ViaGENS dE 4,5 diáriaS) 339014/339036 10.862,10 10.862,10 10.862,10 10.862,10 43.448,40

PaSSaGENS 339033 21.000,00 21.000,00 21.000,00 21.000,00 84.000,00

ToTal GEral  101.651,82 101.651,82 101.651,82 101.651,82 419.069,73

Valor ToTal EXErcÍcio 2023 1.257.209,19

oBS: Para o exercício de 2023, considerar a mesma proposta orçamentária prevista no PPa 2020-2023 para as ações inerentes á realização da confe-
rência Estadual de Saúde, Eleição do cES/Pa e Plenária Estadual de conselhos de Saúde no valor de r$ 1.554.049,09, perfazendo um total geral de r$ 
2.811.258,28.

Protocolo: 687349



34  diário oficial Nº 34.657 Terça-feira, 03 DE AGOSTO DE 2021

LABORATÓRIO CENTRAL
DO ESTADO DO PARÁ

.

aViso de LicitaÇÃo
.

o LaBoratÓrio ceNtraL do estado do ParÁ, através da Pregoei-
ra, comunica que realizará licitação na modalidade PrEGÃo ElETrÔNico, 
conforme abaixo:
PrEGÃo ElETrÔNico Nº 18/lacEN/2021 Processo: 2021/391443
oBJETo aquisição de insumos, para análises microbiológicas de amostras 
de água em atendimento as necessidades deste lacEN – Pa
daTa da aBErTUra: 23/08/2021.
Horário: 10:00 h. (horário de Brasília).
local: www.comprasgovernamentais.gov.br
UaSG: 926007
ENTrEGaS do EdiTal: os interessados poderão retirar o edital no sítio: 
www.comprasgovernamentais.gov.br e www.compraspara.pa.gov.be (mu-
ral de licitações).
rESPoNSáVEl PElo cErTaME: SiMoNE SErrao rodriGUES – Pregoei-
ra-lacEN-Pa

Protocolo: 687130
o LaBoratÓrio ceNtraL do estado do ParÁ, através da Pregoei-
ra, comunica que realizará licitação na modalidade PrEGÃo ElETrÔNico, 
conforme abaixo:
PrEGÃo ElETrÔNico Nº 16/lacEN/2021 Processo: 2021/200782
oBJETo: aquisição KiTS rEaGENTES para triagem neonatal (teste do pezi-
nho), com cessão de equipamento (s) em regime de comodato, de acordo 
com as diversas especificações contidas no Edital, com a finalidade de 
atender as necessidades deste lacen- Pa.
daTa da aBErTUra: 16/08/2021.
Horário: 10:00 h. (horário de Brasília).
local: www.comprasgovernamentais.gov.br
UaSG: 926007
ENTrEGaS do EdiTal: os interessados poderão retirar o edital no sítio: 
www.comprasgovernamentais.gov.br e www.compraspara.pa.gov.be (mu-
ral de licitações).
rESPoNSáVEl PElo cErTaME: SiMoNE SErrao rodriGUES – Pregoei-
ra-lacEN-Pa

Protocolo: 687120

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  1ª REGIONAL

.

.

.

diÁria
.

Portaria de coNcessÃo n° 493/ 2021 – 02/08/2021
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: 02 meias diárias aos Servidor(a):
05636183/ / dilcElia SiQUEira SaNToS (Enfermeira) / 02 meias diárias 
9 (deslocamento) / no período de 09 a 10/08/2021. .<br
57173282/1 / EdiNaldo MiraNda da SilVa (motorista) / / 02 meias 
diárias (deslocamento) / no período de 09 a 10/08/2021. .<br
origem: BElEM/Pa - BraSil
destino(s): SaNTa BarBara -Pa
objetivo: realizar visita técnica e a implantação de oUVidoria no referido 
município.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
ordenador: Marco antônio rodrigues Normando

Protocolo: 687374
Portaria de coNcessÃo n° 494/ 2021 – 02/08/2021
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: 04meias diárias aos Servidor(a):
51025269/1 / rUTH Maria oliVEira cardoSo (Enfermeira) / 04 meias 
diárias (deslocamento) / no período de 16 a 19/08/2021. .<br
8084728/1 / TaÍSSa fÉliX da coSTa (Enfermeira) / 04 meias diárias ( 
deslocamento) / no período de 16 a 19/08/2021.<br.
54191797/1 / SilVia rEGiNa PiNHEiro BESSa (Enfermeira) / / 04 meias 
diárias (deslocamento) / no período de. 16 a 19/08/2021.<br

57173274/1 / cHarliToN BaNdEira BarBoSa (Motorista) / 04 Meias di-
ária (deslocamento) / no período de 16 a 19/08/2021.<br
origem: BElEM/Pa - BraSil
destino(s): aNaNiNdEUa, MariTUBa, BENEVidES E SaNTa BarBara -Pa
objetivo: realizar reunião Técnica nos referidos Municípios com o objetivo 
de monitorar casos de coVid-19, Sistema SiVEP e Supervisão do SiM/
SiNaSc no período informado.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
ordenador: Marco antônio rodrigues Normando

Protocolo: 687455

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  5ª REGIONAL

.

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº 256 de 02  de JULHo de 2021.
o diretor (a) do centro regional de Saúde, desta SESPa, usando de 
suas atribuições que foram conferidas pela Portaria n° 617/2021-
ccG/19.04.2021. decreto nº 13 de 7 fevereiro de 2011, publicada no diá-
rio Oficial do Estado nº 34.558- 20 de Abril de 2021.
rESolVE:
i - dESiGNar, o Servidor JaMil JorGE SaSSiM daHaS, matrícula 
nº5940895/1, agente administrativo, lotado no 5º centro regional de 
Saúde, para atuar como aGENTE PUBlico dE coNTrolE iNTErNo, deste 
5º centro regional de Saúde.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE
HErcUlES lUiS NaSciMENTo MoUra
dirETor do 5º crS/SESPa

Protocolo: 687387

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 255 de 02/08/2021
fUNdaMENTo lEGal: arT. 149 da lEi 5.810/94
oBJETiVo: coNdUZir SErVidor Para rEaliZar SUPErViSÃo daS 
aÇÕES dESENVolVidaS PEloS TÉcNicoS do 5ºcrS/SESPa.
VEÍcUlo oficial S10, Placa rfW-4d40
PErÍodo: 09 a 13/08/2021
QUaNTidadE: 4,5
oriGEM: SÃo MiGUEl do GUaMá-Pa
dESTiNo (S): UliaNoPoliS-Pa
SErVidor (ES):

NoME MaTricUla carGo
fraNK JUNior carValHo coSTa 572340981 MoToriSTa

ordENador: HErcUlES lUiS NaSciMENTo MoUra
Protocolo: 687331

Portaria Nº 254 de 02/08/2021
fUNdaMENTo lEGal: arT. 149 da lEi 5.810/94
oBJETiVo: rEaliZar SUPErViSÃo daS aÇÕES dESENVolVidaS PEloS 
TÉcNicoS do 5ºcrS/SESPa.
PErÍodo: 09 a 13/08/2021
QUaNTidadE: 4,5
oriGEM: SÃo MiGUEl do GUaMá-Pa
dESTiNo (S): UliaNoPoliS-Pa
SErVidor (ES):

NoME MaTricUla carGo
HErcUlES lUiS NaSciMENTo MoUra 59596251 dirETor dE cENTro rEGioNal

ordENador: HErcUlES lUiS NaSciMENTo MoUra
Protocolo: 687327

Portaria Nº 253 de 02/08/2021
fUNdaMENTo lEGal: arT. 149 da lEi 5.810/94
oBJETiVo: rESolVEr PENdÊNciaS rElaTiVaS a coNTraToS dE SErVi-
dorES Para o 5º cENTro rEGioNal dE SaÚdE Na SEPlad-SEcrETa-
ria dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo E ParTiciPar dE rEUNiÃo Na 
alEPa-aSSEMBlEia lEGiSlaTiVa do ESTado do Pará.
VEÍcUlo oficial S10, Placa rfW-4d40
PErÍodo: 03 E 04/08/2021
QUaNTidadE: 1,5
oriGEM: SÃo MiGUEl do GUaMá-Pa
dESTiNo (S): BElÉM-Pa
SErVidor (ES):

NoME MaTricUla carGo
HErcUlES lUiS NaSciMENTo MoUra 59596251 dirETor dE cENTro rEGioNal

ordENador: HErcUlES lUiS NaSciMENTo MoUra
Protocolo: 687209
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Portaria Nº 251 de 02/08/2021
fUNdaMENTo lEGal: arT. 149 da lEi 5.810/94
oBJETiVo: coNdUZir SErVidorES Para rEaliZar SUPErViSÃo da 
caMPaNHa dE VaciNaÇÃo coNTra coVid-19.
VEÍcUlo oficial S10, Placa rfW-4d89
PErÍodo: 16 a 20/08/2021
QUaNTidadE: 4,5
oriGEM: SÃo MiGUEl do GUaMá-Pa
dESTiNo (S): doM EliSEU-Pa, UliaNoPoliS-Pa, ParaGoMiNaS-Pa E 
iPiXUNa do Pará-Pa.
SErVidor (ES):

NoME MaTricUla carGo
aNToNio carloS NUNES dE oliVEira 572340801 MoToriSTa

ordENador: HErcUlES lUiS NaSciMENTo MoUra
Protocolo: 687100

Portaria Nº 250 de 02/08/2021
fUNdaMENTo lEGal: arT. 149 da lEi 5.810/94
oBJETiVo: rEaliZar SUPErViSÃo da caMPaNHa dE VaciNaÇÃo coN-
Tra coVid-19.
PErÍodo: 16 a 20/08/2021
QUaNTidadE: 4,5
oriGEM: SÃo MiGUEl do GUaMá-Pa
dESTiNo (S): doM EliSEU-Pa, UliaNoPoliS-Pa, ParaGoMiNaS-Pa E 
iPiXUNa do Pará-Pa.
SErVidor (ES):

NoME MaTricUla carGo
SaloMÃo lira da SilVa 572061311 aG. dE ENdEMiaS

criSTiaNE riBEiro loPES 57228206 TEc. dE ENfErMaGEM

ordENador: HErcUlES lUiS NaSciMENTo MoUra
Protocolo: 687096

Portaria Nº 248 de 02/08/2021
fUNdaMENTo lEGal: arT. 149 da lEi 5.810/94
oBJETiVo: idENTificar E rEaliZar lEVaNTaMENTo dE BENS MoVEiS 
Para SUBSidiar a rEaliZaÇÃo do iNVENTário fÍSico dE BENS MÓ-
VEiS PErMaNENTES.
PErÍodo: 09 a 13/08/2021
QUaNTidadE: 4,5
oriGEM: SÃo MiGUEl do GUaMá-Pa
dESTiNo (S): SaNTa Maria do Pará-Pa, caPiTÃo PoÇo-Pa E iriTUia-Pa.
SErVidor (ES):

NoME MaTricUla carGo
PEdro PaUlo SoUZa da SilVa 1087120 aUX. adMiNiSTraTiVo

Nara HElENa MiraNda dE carValHo 58969241 aG. adMiNiSTraTiVo
NilSoN PiNHEiro cHaVES 572061301 aG. dE ENdEMiaS
criSTiaNE riBEiro loPES 57228206 TEc. dE ENfErMaGEM

ordENador: HErcUlES lUiS NaSciMENTo MoUra
Protocolo: 687019

Portaria Nº 249 de 02/08/2021
fUNdaMENTo lEGal: arT. 149 da lEi 5.810/94
oBJETiVo: coNdUZir SErVidorES Para idENTificar E rEaliZar lE-
VaNTaMENTo dE BENS MoVEiS Para SUBSidiar a rEaliZaÇÃo do iN-
VENTário fÍSico dE BENS MÓVEiS PErMaNENTES.
VEÍcUlo oficial fiaT doBlÔ, Placa QEc-6E63
PErÍodo: 09 a 13/08/2021
QUaNTidadE: 4,5
oriGEM: SÃo MiGUEl do GUaMá-Pa
dESTiNo (S): SaNTa Maria do Pará-Pa, caPiTÃo PoÇo-Pa E iriTUia-Pa.
SErVidor (ES):

NoME MaTricUla carGo
aNToNio carloS NUNES dE oliVEira 572340801 MoToriSTa

ordENador: HErcUlES lUiS NaSciMENTo MoUra
Protocolo: 687021

Portaria Nº 252 de 02/08/2021
fUNdaMENTo lEGal: arT. 149 da lEi 5.810/94
oBJETiVo: rEaliZar SUPErViSÃo da caMPaNHa dE VaciNaÇÃo coN-
Tra coVid-19.
PErÍodo: 16 a 20/08/2021
QUaNTidadE: 4,5
oriGEM: SÃo MiGUEl do GUaMá-Pa
dESTiNo (S): doM EliSEU-Pa, UliaNoPoliS-Pa, ParaGoMiNaS-Pa E 
iPiXUNa do Pará-Pa.
SErVidor (ES):

NoME MaTricUla carGo
MaNoEl daS GraÇaS BarBoSa doS rEiS - aUX. dE ENfErMaGEM

ordENador: HErcUlES lUiS NaSciMENTo MoUra
Protocolo: 687170

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  7ª REGIONAL

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria N.º 036 de 30 de JULHo de 2021.
o diretor do 7º centro regional de Saúde / SESPa, usando de suas atribui-
ções que foram conferidas pela Portaria n.º 55/20.11. 2000, publicado no 
diário oficial do Estado n.º 29.347/24.11.2000.
r E S o l V E:
coNcEdEr, de acordo com o art. 98 da lei 5.810/24.01.94, a servidora 
VErÔNica MacÊdo draGo, cargo: agente de artes Práticas, GEP: Esta-
tutário Efetivo – classe, lotada no 7º centro regional de Saúde, licen-
ça Prêmio, correspondente aos triênios de 05/07/2007 a 04/07/2010 dos 
30(trinta) dias restantes e 1(um) mês de 05/07/2010 a 04/07/2013.
aUToriZar, que a servidora goze (02) dois meses de licença Prêmio, no 
período de 02 / 08 / 2021 à 30 / 09 / 2021, no total de 60 (Sessenta) dias. 
Matrícula n.º 5096111/1.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
aNdrÉ PErEira foNSEca JUNior
diretor em exercício do 7º centro regional de Saúde.

Protocolo: 687233

.

.

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº 037  de 02 de aGosto de 2021.
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 a servidora renata Bronze Mattos, cargo: comissionado (assis-
tente de direção), Matrícula nº 5948436-1, para responder interinamente 
pelo diretor do 7º centro regional de Saúde/SESPa, no período de 04 à 
09/08/2021, para tratar de assuntos particulares, sem ônus para a admi-
nistração Pública.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE  E cUMPra-SE.
ValdiNEi SilVa TEiXEira JUNior
diretor do 7º centro regional de Saúde/SESPa

Protocolo: 687171

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  8ª REGIONAL

.

diÁria
.

Portaria Nº 171 de 29 de JULHo de 2021
objetivo: realizar orientações e Monitoramento de Vigilância Epidemioló-
gica com as Equipes da Saúde da família ribeirinhas e fluvial, no Município 
de Melgaço.
origem: BrEVES/Pá - MElGaÇo/Pa.
Servidor (es): Sandro da Vera cruz amorim, 4,5 diárias de 02 à 06/08/2021.
ordenador de despesa: aNa ÂNGEla fialHo fEliX.

Protocolo: 687152
Portaria Nº 172 de 02 de aGosto de 2021
objetivo: dar apoio administrativo e operacional à equipe de técnicos desta 
regional na capacitação de Manipuladores de alimentos, em conjunto com 
a equipe de vigilância sanitária municipal.
origem: BrEVES/Pá - GUrUPá/Pa.
Servidor (es): orlando de Sousa fernandes, 6,5 diárias de 08 à 14/08/2021.
ordenador de despesa: aNa ÂNGEla fialHo fEliX.

Protocolo: 687155
Portaria Nº 173 de 02 de aGosto de 2021
objetivo: realizar capacitação de Manipuladores de alimentos, em conjun-
to com a equipe de vigilância sanitária municipal.
origem: BrEVES/Pá - GUrUPá/Pa.
Servidor (es): Jane Maria dos Passos dias e José cláudio Gomes ferreira, 
6,5 diárias de 08 à 14/08/2021.
ordenador de despesa: aNa ÂNGEla fialHo fEliX.

Protocolo: 687158
Portaria Nº 174 de 02 de aGosto de 2021
objetivo: realizar capacitação de agente de campo, supervisor de campo 
e coordenador de campo referente ao (liraa - levantamento de índice 
rápido para aedes aiegypti) programa da dengue.
origem: BrEVES/Pá - BaGrE/Pa.
Servidor (es): Walter Jardel leão da Paes, 5,5 diárias de 09 à 14/08/2021.
ordenador de despesa: aNa ÂNGEla fialHo fEliX.

Protocolo: 687160
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SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  9ª REGIONAL

.

Portaria Nº 209 de 29 de Julho de 2021
fundamento legal: dEcrETo N° 2819 dE 06 SETEMBro dE 1994.
objetivo: realizar assessoramento e Monitoramento nas ações de Vigilân-
cia Epidemiológica no Enfretamento da Pandemia da coVid -19.
origem: Santarém/ Pa- Brasil
destino: Juruti/ Pa – Brasil
Período: 09/08/2021 a 13/08/2021 / N° de diária: 4,5 (quatro diárias e meia)
Servidores:
ragner Borgia Junott
cPf: 187.685.982-20
Matrícula:7203562
cargo: Enfermeiro
Nara lúcia Santos ribeiro
Matricula n° 5323037/1
cPf: 338.380.622-72.
cargo: datilógrafa.
ordenador: aline Nair liberal cunha

Protocolo: 687035
Portaria Nº 208 de 28 de Julho de 2021
fundamento legal: dEcrETo N° 2819 dE 06 SETEMBro dE 1994.
objetivo: realizar instalação do Si cTa , descentralização de testes rápido 
(HiV,SÍfiliS,HEPaTiTES c e B para as UBS),orientações sobre o SiSlo-
GLAB e SICLOM, e monitoramento de execução e especificidade dos testes 
supracitados.
origem: Santarém/ Pa- Brasil
destino: rurópolis/ Pa – Brasil
Período: 09/08/2021 a 13/08/2021 / N° de diária: 4,5 (quatro diárias e meia)
Servidores:
Marlon Bruno chaves Marinho
cPf: 780.047.992-72
Matrícula: 57191639/2
cargo: Técnico de Enfermagem
Josie Giceli da Silva Vieira.
cPf: 687.106.902-04.
Matrícula: 5897263.
cargo: Enfermeiro.
risonilson abreu da Silva
cPf: 658.687.302-91
Matrícula: 541959271
cargo: Técnico em Patologia clinica
ordenador: aline Nair liberal cunha

Protocolo: 687038

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  10ª REGIONAL

.

Portaria
.

Portaria Nº 301, de 28 julho de 2021.
o diretor do 10° centro regional de Saúde, no uso de suas atribuições 
legais e;
coNSidEraNdo o decreto nº 2.168 de 10 de março de 2010, publicado 
no Diário Oficial nº 31622 de 11/03/2010, no qual institui o Sistema de 
cotação Eletrônico de Preços no âmbito da administração Pública direta e 
indireta do poder Executivo Estadual;
coNSidEraNdo a resolução nº 001 de 16 de março de 2010, publicada 
no Diário Oficial nº 31626 de 17/03/2010 que trata dos procedimentos 
para realização de cotação eletrônica para aquisição de bens e contratação 
de serviços de pequeno valor por dispensa de licitação, com fundamento 
nos incisos i, ii e parágrafo único do art. 24 da lei federal nº 8.666/1993, 
conforme disposto no decreto nº 2.168, de 10 de março de 2010;
coNSidEraNdo a necessidade de designação de servidores para condu-
ção de procedimentos de compra/contratações por cotação eletrônica, com 
base no art. 12 da resolução nº 001 de 16/03/2010, publicada no doE nº 
31626 de 17/03/2010;
rESolVE:
i - designar os servidores relacionados na condução dos procedimentos de 
compras/contratações por cotação eletrônica:
WaldEcir araNHa Maia, Matricula 3177025-1, cPf 055.643.792-68 - 
Perfil: Homologador;
JaNEclEidE da SilVa BEZErra, Matricula 5892376-1, cPf 731.115.382-
49 - Perfil: Coordenador;
GaSPar da SilVa E SilVa, Matricula 57224599-1, cPf: 371.270.122-53 
– Perfil: Coordenador;
ii- revogam-se as disposições em contrário.
iii – Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria EXEcUTiVa dE SaÚdE PÚBlica
WaldEcir araNHa Maia
diretor do 10° crS/SESPa

Protocolo: 687376

coNtrato
.

coNtrato N.º 05/2021 – 10º ceNtro reGioNaL de saÚde
ProcESSo ElETrÔNico: 572947/2021
oriGEM: coTaÇÃo ElETrÔNica Nº. 09/2021
oBJETo: contratação de empresa especializada em manutenção preventi-
va e corretiva de equipamentos de refrigeração.
data da aquisição: 17/05/2021
orÇaMENTo:
Programa: 908338/908302/90881
Elemento de despesa:3390-39
fonte de recurso: 0103/0149/0349
data da assinatura: 28/07/2021
Vigência: 28/07/2021 a 27/11/2021
coNTraTado: l. G. conceição comércio e Serviços.
cNPJ nº 32.069.611/0001-82
Endereço:  rua da União, 1464, garagem a, Boa Esperança, altamira-Pa
Valor GloBal: r$ 9.440,00 (Nove mil, quatrocentos e quarenta reais).
ordenador:
Waldecir aranha Maia
ordenador de despesa 10° crS/SESPa

Protocolo: 687371

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  12ª REGIONAL

.

diÁria
.

Portaria n° 386 de 02 de agosto de 2021.
Nome: Humberto Santos Borges.
cargo: agente de Endemias.
Matrícula/SiaPE: 504771.
cPf: 184.896.212-68.
Período: 02 a 06/08/2021.
N° de diárias: 4,5 (quatro e meia).
origem: conceição do araguaia.
destino: redenção.
objetivo: conduzir técnicos do recursos Humanos.
ordenador de despesas: Jucirema de Souza Gomes.

Protocolo: 687470

oUtras MatÉrias
.

Resolução CIR Araguaia Nº 012 de 27 de Julho de 2021.
a coordenadora da comissão intergestores regional da região de Saúde 
araguaia no uso de suas atribuições, e:
- considerando o decreto 7.508, de 28 de junho de 2011, que regulamenta 
a lei 8080/1990 e dispõe sobre a organização do SUS, o planejamento da 
saúde, a assistência à saúde e articulação interfederativa;
- considerando a resolução ciT nº 01, de 29/09/2011, que estabelece 
diretrizes gerais para a instituição de regiões de Saúde no âmbito do Sis-
tema Único de Saúde (SUS), nos termos do decreto Nº 7.508, de 28 de 
junho de 2011;
- considerando a resolução ciB/SUS n°167 de 18 de novembro de 2014, 
que aprova as alterações do regimento interno da ciB/SUS/Pa;
- considerando a resolução ciB/SUS n°090, de 12 de junho de 2013, pu-
blicado no Diário Oficial do Estado do Pará n° 32422 de 21/06/2013, que 
repactua o desenho de regionalização do Estado do Pará;
resolve:
art. 1º - aprovar ad referendum a Proposta de ambulância Tipo a remoção 
Simples e Eletiva, referente à Emenda Parlamentar nº 14051.642000/1210-
12, do município de São félix do Xingu.
art. 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
conceição do araguaia, 27 de julho de 2021.

Jucirema de Souza Gomes
diretora em exercício

12º crS/SESPa
Presidente da cir araguaia

cleidson ferreira chaves
Secretário Municipal de Saúde
rep. coSEMS região araguaia

Protocolo: 687235
*Republicada por ter saído incorreta no DOE Nº 34.652/28.07.2021*

Resolução CIR Araguaia Nº 010 de 27 de Julho de 2021.
a coordenadora da comissão intergestores regional da região de Saúde 
araguaia no uso de suas atribuições, e:
- considerando o decreto 7.508, de 28 de junho de 2011, que regulamenta 
a lei 8080/1990 e dispõe sobre a organização do SUS, o planejamento da 
saúde, a assistência à saúde e articulação interfederativa;
- considerando a resolução ciT nº 01, de 29/09/2011, que estabelece 
diretrizes gerais para a instituição de regiões de Saúde no âmbito do Sis-
tema Único de Saúde (SUS), nos termos do decreto Nº 7.508, de 28 de 
junho de 2011;
- considerando a resolução ciB/SUS n°167 de 18 de novembro de 2014, 
que aprova as alterações do regimento interno da ciB/SUS/Pa;
- considerando a resolução ciB/SUS n°090, de 12 de junho de 2013, pu-
blicado no Diário Oficial do Estado do Pará n° 32422 de 21/06/2013, que 
repactua o desenho de regionalização do Estado do Pará;
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resolve:
art. 1º - aprovar ad referendum a Proposta de 02 (duas) ambulâncias 
Tipo a remoção Simples e Eletiva, referente à Emenda Parlamentar nº 
14051.642000/1210-03, do município de São félix do Xingu.
art. 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
conceição do araguaia, 27 de julho de 2021.

Jucirema de Souza Gomes
diretora em exercício

12º crS/SESPa
Presidente da cir araguaia

cleidson ferreira chaves
Secretário Municipal de Saúde
rep. coSEMS região araguaia

Protocolo: 687227

Resolução CIR Araguaia Nº 011 de 27 de Julho de 2021.
a coordenadora da comissão intergestores regional da região de Saúde 
araguaia no uso de suas atribuições, e:
- considerando o decreto 7.508, de 28 de junho de 2011, que regulamenta 
a lei 8080/1990 e dispõe sobre a organização do SUS, o planejamento da 
saúde, a assistência à saúde e articulação interfederativa;
- considerando a resolução ciT nº 01, de 29/09/2011, que estabelece 
diretrizes gerais para a instituição de regiões de Saúde no âmbito do Sis-
tema Único de Saúde (SUS), nos termos do decreto Nº 7.508, de 28 de 
junho de 2011;
- considerando a resolução ciB/SUS n°167 de 18 de novembro de 2014, 
que aprova as alterações do regimento interno da ciB/SUS/Pa;
- considerando a resolução ciB/SUS n°090, de 12 de junho de 2013, pu-
blicado no Diário Oficial do Estado do Pará n° 32422 de 21/06/2013, que 
repactua o desenho de regionalização do Estado do Pará;
resolve:
art. 1º - aprovar ad referendum a Proposta de ambulância Tipo a remoção 
Simples e Eletiva, referente à Emenda Parlamentar nº 14051.642000/1210-
04, do município de São félix do Xingu.
art. 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
conceição do araguaia, 27 de julho de 2021.

Jucirema de Souza Gomes
diretora em exercício

12º crS/SESPa
Presidente da cir araguaia

cleidson ferreira chaves
Secretário Municipal de Saúde
rep. coSEMS região araguaia

Protocolo: 687232
*Republicada por ter saído incorreta no DOE Nº 34.652/28.07.2021*

Resolução CIR Araguaia Nº 007 de 27 de Julho de 2021.
a coordenadora da comissão intergestores regional da região de Saúde 
araguaia no uso de suas atribuições, e:
- considerando o decreto 7.508, de 28 de junho de 2011, que regulamenta 
a lei 8080/1990 e dispõe sobre a organização do SUS, o planejamento da 
saúde, a assistência à saúde e articulação interfederativa;
- considerando a resolução ciT nº 01, de 29/09/2011, que estabelece 
diretrizes gerais para a instituição de regiões de Saúde no âmbito do Sis-
tema Único de Saúde (SUS), nos termos do decreto Nº 7.508, de 28 de 
junho de 2011;
- considerando a resolução ciB/SUS n°167 de 18 de novembro de 2014, 
que aprova as alterações do regimento interno da ciB/SUS/Pa;
- considerando a resolução ciB/SUS n°090, de 12 de junho de 2013, pu-
blicado no Diário Oficial do Estado do Pará n° 32422 de 21/06/2013, que 
repactua o desenho de regionalização do Estado do Pará;
resolve:
Art. 1º - Aprovar ad referendum a Projeto Técnico de Qualificação Transporte 
Sanitário Eletivo, referente à Emenda Parlamentar nº 11441.605000/1210-
01, do município de ourilândia do Norte.
art. 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
conceição do araguaia, 27 de julho de 2021.

Jucirema de Souza Gomes
diretora em exercício

12º crS/SESPa
Presidente da cir araguaia

cleidson ferreira chaves
Secretário Municipal de Saúde
rep. coSEMS região araguaia

Protocolo: 687223

.

.

HOSPITAL OPHIR LOYOLA

.

Portaria Nº 522/2021-GaB/dG/HoL.
o dirETor GEral do HoSPiTal oPHir loYola, no uso das atribuições 
que lhe foram conferidas pelo decreto de 14/01/2021, publicado no doE 
n° 34.461 de 15/01/2021.
coNSidEraNdo os termos do processo nº 2021/456053 e 2021/617544.
rESolVE:
loTar a partir de 23/07/2021, Maria daS dorES NUNES dE araÚJo, 
Técnico de laboratório, matrícula 5120080/2, pertencente ao Quadro de 
Pessoal ativo da Secretaria de Estado de Saúde Pública- SESPa, na agência 
Transfusional deste Hospital.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Hospital ophir loyola.
Em, 02 de agosto de 2021.
JoEl MoNTEiro dE JESUS
diretor Geral do Hol

Protocolo: 687360

Portaria Nº 523/2021 – daF/HoL.
o dirETor dE adMiNiSTraÇÃo E fiNaNÇaS, do HoSPiTal oPHir 
loYola, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto de 
27/07/2020, publicado no doE n° 4.294 de 28/07/2020.
coNSidEraNdo os termos contidos no processo nº 2021/289393 de 
15/03/2021.
rESolVE:
rEMaNEJar a partir de 27/07/2021, por necessidade de serviço a servi-
dora aUrilENa raMoS GoMES, assistente administrativo, matrícula nº 
5909820/1, pertencente ao Quadro de Pessoal ativo do Hol, da divisão 
de diagnostico Por imagem- ddi para a oncologia clínica (Quimioterapia) 
deste hospital.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE
Hospital ophir loyola.
Em, 02 de agosto de 2021.
fernando Nilson Velasco Júnior
diretor de administração e finanças do Hol

Protocolo: 687344
Portaria Nº 518/2021 – GaB/dG/HoL.
o dirETor GEral do HoSPiTal oPHir loYola, no uso das atribuições 
que lhe foram conferidas pelo decreto de 14/01/2021 publicado no doE n° 
34.461 de 15/01/2021 e;
coNSidEraNdo a essencialidade das atividades deste Hospital, que sus-
citam a prorrogação da Jornada de trabalho, tendo em vista a necessidade 
do serviço;
coNSidEraNdo o disposto na alínea “a” parágrafo 1o do art. 137 da lei 
5.810/94.
coNSidEraNdo os termos contidos no Processo nº 2020/519948 de 
22/07/2020.
rESolVE:
CONCEDER a Gratificação de Tempo Integral, a partir de 02/08/2021 , 
de acordo com a legislação Vigente, no percentual de 50% sobre o salá-
rio-base, o servidor adEMil SilVa dE SoUZa, assistente administrativo, 
matrícula n° 5942689/1, pertencente ao Quadro de Pessoal ativo do Hol.
Esta Gratificação poderá ser suspensa a qualquer momento, a critério da 
direção deste Hospital e não se incorporará para nenhum efeito à remune-
ração ou provento do(a) servidor(a).
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Hospital ophir loyola.
Em, 30 de julho de 2021.
JoEl MoNTEiro dE JESUS
diretor Geral do Hol

Protocolo: 687137
Portaria Nº 520/2021 – GaB/dG/HoL.
o dirETor GEral do HoSPiTal oPHir loYola, no uso das atribuições 
que lhe foram conferidas pelo decreto de 14/01/2021, publicado no doE 
n° 34.461 de 15/01/2021.
coNSidEraNdo o gozo de férias no período de 19 a 30/07/2021, da ser-
vidora VEra lUcia GUiMarÃES BarroS, comissionado (administrador), 
matrícula nº 57229940/3, Presidente da coPad.
coNSidEraNdo os termos contidos no processo nº 2021/742646 de 
07/07/2021.
rESolVE:
dESiGNar, o servidor lEoNardo NaSciMENTo rodriGUES, Procurador 
autárquico, matrícula nº 5902716/1, pertencente ao Quadro de Pessoal 
ativo do Hol para responder pela Presidência da coPad, em razão da 
ausência do seu titular.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Hospital ophir loyola.
Em, 30 de julho de 2021.
JoEl MoNTEiro dE JESUS
diretor Geral do Hol

Protocolo: 687131
Portaria Nº 521/2021 – GaB/dG/HoL.
o dirETor GEral do HoSPiTal oPHir loYola, no uso das atribuições 
que lhe foram conferidas pelo decreto de 14/01/2021, publicado no doE 
n° 34.461 de 15/01/2021.
coNSidEraNdo o casamento da servidora, que se deu na data de 09 de 
julho de 2021 e especialmente o que dispõe o art. 72, inciso ii, da lei nº. 
5.810, de 24 de janeiro de 1994;
rESolVE:
autorizar o afastamento por motivo de casamento da servidora Marcia 
NoVaiS dE alMEida, matricula nº 54193839/6, ocupante do cargo agente 
administrativo, lotado na divisão de farmácia, a contar de 09 a 16 de julho 
de 2021, conforme certidão de casamento nº 066050 01 55 2021 2 00099 
007 0029205 17, no processo n° 2021/760647 de 12/07/2021.
dÊ - SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
HoSPiTal oP Hir loYola,
Em, 30 de julho de 2021.
JoEl MoNTEiro dE JESUS
diretor Geral do Hol

Protocolo: 687128
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FUNDAÇÃO SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DO PARÁ

.

Portaria
.

Portaria nº 646/2021 – cPad/Pres/FscMP
o PrESidENTE da fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará, 
no uso de suas atribuições legais, e
coNSidEraNdo os termos da PorTaria N.º 618/2021-cPad/PrES/fS-
cMP, de 20 de julho de 2021, publicada no doE n.º 34.645, de 21 de julho 
de 2021, de designação de comissão de Sindicância investigativa de pro-
tocolo nº 2020/639503;
coNSidEraNdo, o teor do Memorando nº 132/2021- cPad/PrES/fScMP;
rESolVE:
i - dESiGNar a servidora aliNE SoNia da foNSEca SoarES, Matrícula 
n.º 55586357/2, para SUBSTiTUir o servidor HailToN loPES BriTo, Ma-
trícula n.º 5175267/1, no autos do Processo de Sindicância investigativa 
acima referenciado, a contar de 27/07/2021.
dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.
Belém, 27 de julho de 2021.
BrUNo MENdES carMoNa
Presidente da fScMP.

Protocolo: 687159

.

.

adMissÃo de serVidor
.

Partes: Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará e MARCIA WA-
NderLeY aNaisse, autorizada através do Processo nº 2021/271462, não 
acarretando acréscimo de despesas ao erário.
cargo: MÉdico
data da admissão: 02/06/2021
Vigência: 02/06/2021 a 28/11/2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém – Pa, 02 de agosto de 2021.
BrUNo MENdES carMoNa
Presidente da fScMP

Protocolo: 687392

.

.

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº 651/2021 – caPe/GP/FscMP, de 30 de JULHo de 2021.
o PrESidENTE da fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará, 
no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelo decreto do 
dia 02/05/2019, publicado no doE n° 33.864,
coNSidEraNdo o disposto no decreto Nº 991, de 24 de agosto de 2020 
no capítulo Xii, acerca das disposições para aquisição de combustível, no 
art. 26º;
coNSidEraNdo a solicitação através do Processo nº 2021/814877;
rESolVE:
art. 1º - designar os servidores abaixo relacionados, para atuarem como 
Gestor de Frota e Equipe de Apoio/Perfil Consulta, junto a FSCMP, no Sis-
tema de Gestão de Abastecimento da Frota de Veículos Oficiais do Estado;

dadoS doS SErVidorES PErfil carGo

NoME coMPlETo: carloS GilBErTo ViEira da SilVa JUNior
cPf: 742.207.212-15

MaTrÍcUla: 57173543/3
EMail: carlos.vieira@santacasa.pa.gov.br

TElEfoNE coMErcial: (91) 4009-2398/4009-2335

GESTor dE froTa

dirETor adMiNiSTra-
TiVo E fiNaNcEiro 
(EXclUSiVaMENTE 
coMiSSioNado)

NoME coMPlETo: WalTEr dE liMa MENdES Gil GoMES
cPf: 649.758.272-04

MaTrÍcUla: 5957402/2
EMAIL: walter.gomes@santacasa.pa.gov.br

TElEfoNE coMErcial: (91) 4009-0306/4009-2341

GESTor dE froTa
adMiNiSTrador 

(coNTraTo TEMPo-
rário)

NoME coMPlETo: aNToNio SErGio dE SoUZa oliVEira
cPf: 458.265.282-49

MaTrÍcUla: 57175725/1
EMail: antonio.oliveira@santacasa.pa.gov.br

TElEfoNE coMErcial: (91) 4009-0306/4009-2341

GESTor dE froTa MoToriSTa (EfETiVo)

art. 2º - os efeitos desta portaria entram em vigor na data de sua publicação.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém – Pa, 30 de julho de 2021.
BrUNo MENdES carMoNa
Presidente da fScMP

Protocolo: 687433
Portaria Nº 650/2021 – caPe/GP/FscMP, de 29 de JULHo de 2021.
o PrESidENTE da fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará, 
no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelo decreto do 
dia 02/05/2019, publicado no doE n° 33.864,
coNSidEraNdo os termos da tramitação através do Processo nº 
2021/784343;

rESolVE:
1. TorNar SEM EfEiTo os termos da PorTaria Nº 377/2020-GaP/GP/
fScMP, publicada no doE nº 281, de 15/07/2020 e Errata publicada no 
doE nº 34.290, de 23/07/2020, que nomeou o comitê de Segurança do 
Paciente da fScMP;
2. NoMEar osservidores abaixo relacionados para compor o comitê de 
Segurança do Paciente da fScMP - cSP/fScMP.

PrESidENTE do cSP
NElMa dE JESUS NoGUEira MacHado

VicE-PrESidENTE do cSP
caMila NEGrao MoNTEiro

SETor MEMBro EfETiVo SUPlENTE
PrES BrUNo MENdES carMoNa -
aGQS rEGiNa cElia riBEiro BaSToS KaTia cilENE liSBoa fariaS
aciH GiZEllE da SilVa aZEVEdo dE aNdradE adriaNa SoarES MorEira

dTaS NorMa SUElY dE carValHo foNSEca 
aSSUNcao dioNE Marilia alBUQUErQUE cUNHa

dPoG Walda clEoMa loPES ValENTE doS SaNToS GiSEllY JUliETa BarroSo da SilVa
daTo Maria alVES BElEM carloS JEffErSoN SaNTaNa dE SoUZa
GaSf ciNTHYa fraNciNETE PErEira PirES Haila KElli doS SaNToS ViEira
GENf BENEdiTa lEida MarTiNS rodriGUES clElia aNdradE SalUSTriNo
GMEd rodriGo BoNa MaNEScHY adriaNa coElHo lira forTES
Gcir HEldEr coSTa iKEGaMi lUcYETE PiNHEiro cHada
GlaB MariaNa SarKiS MUllEr da SilVa aNdrEa Maria dE oliVEira MoUra
NBPS claUdia criSTiNa dE SoUZa coliNo EliZaBETH criSTiNa fraNco frEirE
GNEf SilVia HElENa SilVa do NaSciMENTo adriaNa SUElY MoNTEiro BENJaMiM
GToc Marilia GaBriEla QUEiroZ da lUZ daNiEllE lEal dE oliVEira
GNEo SalMa BriTo SaraTY -

rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém, 29 de julho de 2021.
BrUNo MENdES carMoNa
Presidente da fScMP

Protocolo: 687422

.

.

errata
.

errata da PUBLicaÇÃo: 679894, diÁrio oFiciaL Nº 34.639, de 
14 de JULHo de 2021
iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato
Nota de Empenho da Despesa: 2021NE001078
oNde se LÊ:
cNPJ : 04.929.345/0001-85
Leia-se:
cNPJ/Mf: 23.548.662/0001-04
ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fScMP

Protocolo: 687041

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de NoVa data de LicitaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico srP N° 047/2021-cPL/FscMP
a fundação Santa casa de Misericórdia do Estado do Pará, por intermédio 
da Pregoeira designada pela PorTaria Nº 524/2021-GP/fScMP, torna 
público nova data da licitação em referência, no dia 13/08/2021 às 09:30 
(Horário Brasília/df) - Tipo Menor Preço por item.
oBJETo: a presente licitação tem como objeto futura e eventual “aQUi-
SiÇÃo dE MEdicaMENToS aNTiMicroBiaNoS”, objetivando abastecer a 
fundação Santa casa de Misericórdia - fScMP, de acordo com as condições 
estabelecidas neste Edital e seus anexos
local da rEaliZaÇÃo do cErTaME: a abertura do certame será efetua-
da no site: www.comprasnet.gov.br.
o Edital poderá ser adquirido nos sites www.comprasnet.gov.br ou pelo 
Portal de compras: compras Pará: www.compraspara.pa.gov.br
Belém/Pa, 02 de agosto de 2021.
claudine Sarmanho ferreira
Pregoeira/cPl/fScMP

Protocolo: 687222

.

.

aViso de resULtado de LicitaÇÃo
.

HoMoLoGaÇÃo do PreGÃo eLetrÔNico Nº 34/2021
Às 14:25 horas do dia 19 de julho de 2021, após constatada a regula-
ridade dos atos procedimentais, a autoridade competente, Sr. BrUNo 
MENdES carMoNa, HoMoloGa a adjudicação referente ao Processo nº 
2021/454112, Pregão nº 00034/2021.
Empresa vencedora: NorTEfloW ENGENHaria cliNica lTda - cNPJ: 
14.915.804/0001-25.
item 01
Valor Global r$ 76.550,00

Protocolo: 687083
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HoMoLoGaÇÃo do PreGÃo eLetrÔNico Nº 21/2021
Às 14:40 horas do dia 19 de julho de 2021, após constatada a regularidade 
dos atos procedimentais, a autoridade competente, Sr. BrUNo MENdES 
carMoNa, HoMoloGa a adjudicação referente ao Processo nº 2021/337, 
Pregão nº 00021/2021.
Empresa vencedora: MrV PlaSTicoS E coMErcio dE ProdUToS EM GE-
ral lTda - cNPJ: 17.428.167/0001-50
itens 02,03,04
Valor Global r$ 178.470,00
Empresa vencedora: : MaTHEUS caMPoS da coSTa 03953043269 - cNPJ: 
37.805.703/0001-05.
itens 05,06,07,08,09,10,11
Valor Global r$ 182.779,00
fracaSSadoS - item 01

Protocolo: 687086
HoMoLoGaÇÃo do PreGÃo eLetrÔNico Nº 25/2021
Às 14:27 horas do dia 19 de julho de 2021, após constatada a regula-
ridade dos atos procedimentais, a autoridade competente, Sr.BrUNo 
MENdES carMoNa, HoMoloGa a adjudicação referente ao Processo nº 
2021/308712, Pregão nº 00025/2021.
Empresa vencedora: GrifolS BraSil lTda - cNPJ: 02.513.899/0001-71.
item 05
Valor Global r$ 1.485.000,00
Empresa vencedora: GaMacorP HoSPiTalar - coMErcio dE MEdica-
MENToS lTda - cNPJ: 04.970.285/0001-44.
itens 35,41
Valor Global r$ 19.692,00
Empresa vencedora: diSacrE coMErcio E rEPrESENTaÇÕES iMPorTa-
ÇÃo E EXPorTaÇÃo - cNPJ: 05.888.612/0003-48.
item 47
Valor Global r$ 55.968,75
Empresa vencedora: coMErcial MoSTaErTliMiTada - cNPJ: 
11.563.145/0001-17.
itens 58,71,88
Valor Global r$ 1.131.137,50
Empresa vencedora: MErcaNTil BarrETo coMErcial dE ProdUToS 
HoSPiTalarES E SUPriMENToS lTda - cNPJ: 15.031.173/0001-44
itens 04,13,34,48,51,73,86
Valor Global r$ 183.314,25
Empresa vencedora: P G liMa coM EirEli- cNPJ: 23.493.764/0001-61
itens 39,90,94
Valor Global r$ 62.070,00
Empresa vencedora: a J coMErcio aTacadiSTa dE MEdicaMENToS E 
ProdUToS HoSP. - cNPJ: 32.137.731/0001-70
itens 62,64
Valor Global r$ 68.307,00
Empresa vencedora: aTiVidadE coMErcio dE MEdicaMENToS E Pro-
dUToS HoSPiTalarES- cNPJ: 33.772.464/0001-25
item 78
Valor Global r$ 36.612,00
Empresa vencedora: NorTH diSTriBUidora dE ProdUToS MEdicoS E 
HoSPiTalarES - cNPJ: 34.175.735/001-78
itens 11,22,49,50
Valor Global r$ 497.310,00
Empresa vencedora: oNMEd diSTriBUidora dE MEdicaMENToS EirEli 
- cNPJ: 34.707.920/0001-66
itens 55,56
Valor Global r$ 40.720,00
Empresa vencedora: rocHa E rocHa diSTriBUidora dE ProdUToS 
HoSPiTalarES EirEli - cNPJ: 36.850.210/0001-16
itens 26,37,38
Valor Global r$ 74.565,00
Empresa vencedora: criSTalia ProdUToS QUiMicoS farMacEUTicoS 
lTda - cNPJ: 44.734.671/0001-51
itens 61,63
Valor Global r$ 204.873,00
Empresa vencedora: UNiÃo QUiMica farMacEUTica NacioNal S a - 
cNPJ: 60.665.981/0001-75
itens 19,21,85
Valor Global r$ 302.214,72
fracaSSadoS - itens 01,02,03,06,07,08,09,10,12,14,15,16,17,18,20,24
,25,27,28,29,30,31,32,40,42,43,44, 45,46,52,53,57,59,65,66,68,69,70,7
2,74,75,76,77,79,82,83,84,93,95
dESErToS - itens 23,33,36,60,67,80,81,87,89,91,92

Protocolo: 687088

.

.

aPostiLaMeNto
.

aPostiLaMeNto
Número: 1
data de assinatura: 30/07/2021
Justificativa: Inclusão da disponibilidade orçamentária nas Fontes de Re-
cursos 0301008850 e 0303008850
contrato nº 013/2021/fScMP - PaE nº 2021/359881
ToMada dE PrEÇoS Nº 002/2020/fScMP
contratada: alfa & oMEGa coNSTrUTora E SErViÇo EirEli
ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fScMP

Protocolo: 687043

.

.

oUtras MatÉrias
.

Portaria Nº 612/2021 – caPe/GP/FscMP, de 15 de JULHo de 2021.
o PrESidENTE da fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará, 
no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelo decreto do 
dia 02/05/2019, publicado no doE n° 33.864,
coNSidEraNdo o disposto no art. 137, §1º, alínea “a” da lei nº 5.810, de 
24 de janeiro de 1994, e instrução Normativa nº 001/16, de 31/05/2016, 
publicada no doE nº 33.138, de 01/06/2016;
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2021/340078;
rESolVE:
1. EXCLUIR, a Gratificação de Tempo Integral no percentual de 60% (ses-
senta por cento) do vencimento base concedida a (o) servidor (a) cESar 
aUGUSTo carNEiro loPES JUNior, id. funcional nº 57173764/1, Procu-
rador fundacional, lotado (a) na assessoria Jurídica – aJUr desta funda-
ção desta fundação, a contar de 01/07/2021;
2. CONCEDER, a Gratificação de Tempo Integral no percentual de 60% 
(sessenta por cento) do vencimento base a (o) servidor (a) THaYaNE daS 
cHaGaS cErQUEira, funcional nº 5902705/1, ocupante do cargo de Pro-
curadora fundacional, lotado (a) na assessoria Jurídica – aJUr desta fun-
dação, a contar de 01/07/2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém – Pa, 15 de Julho de 2021.
BrUNo MENdES carMoNa
Presidente da fScMP

Protocolo: 687241
Portaria Nº 653/2021 GesP/FscMP 
o PrESidENTE da fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará, 
no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo decreto do dia 
30/04/2019, publicado no doE 33.864 de 02/05/2019.
coNSidEraNdo o disposto nos decretos Estaduais nº. 1.945, de 13 de 
dezembro de 2005, 249, de 11 de outubro de 2011, e 1.338, de 30 de julho 
de 2015, em observância ao art.32 da lei nº 5.810/94, e art. 40 § 4º da 
constituição do Estado do Pará;
coNSidEraNdo, o Parecer conclusivo apresentado pela comissão 
Especial de avaliação de desempenho – cESad, instituída pela PorTaria 
Nº 91/2018-GP/fScMPa, publicada no doE Nº 33.571 de 06/03/2018;
rESolVE: HoMoloGar a avaliação de desempenho de Estágio Proba-
tório dos servidores abaixo obtidos de acordo com os seus processos de 
avaliação.

Nº SErVidor MaTrÍcUla carGo coNcEiTo
01 alTEMiro BarBoSa da coSTa 57193866-1 TEc. dE ENfErMaGEM BoM
02 aNa Maria PaSTaNa dE oliVEira 57197425-1 aGENTE dE arTES PraTicaS BoM
03 aNdrEa Maria da SilVa lUZ 57196553-1 ENfErMEiro ESPEcialiSTa BoM
04 aNdrEia TEiXEira MESQUiTa 57197907-1 TEc. dE ENfErMaGEM BoM
05 aNToNio fErNaNdo fraNco laVarEda 57193356-1 aSSiST. adMiNiSTraTiVo BoM
06 aNToNio fErNaNdo GoNÇalVES foNSEca 54195926-2 MEdico BoM
07 aZENaiTE dE MiraNda MoNTEiro 57193719-1 TEc. dE ENfErMaGEM EXcElENTE
08 clEoNicE BorGES da SilVa E SilVa 57192285-2 TEc. dE ENfErMaGEM BoM
09 daNiEla do Socorro fErrEira BraSil 57213266-2 aSSiST. adMNiSTraTiVo EXcElENTE
10 EldEr SilVa MElo 57193636-1 TEc. dE ENfErMaGEM BoM
11 ESTEr MiraNda da SilVa PErEira 57193129-1 TEraPEUTa ocUPacioNal BoM
12 GilVaNdErSoN NaZarENo da SilVa MoUra 57188708-2 TEc. dE ENfErMaGEM BoM
13 irENE criSTiNa da SilVa MoUra 57192271-2 TEc. dE ENfErMaGEM BoM
14 iVaNildE SoUZa da SilVa 5831709-3 TEc. dE ENfErMaGEM BoM
15 iZaBEl criSTiNa PiNTo carTaGENES 57194860-1 TEc. dE ENfErMaGEM EXcElENTE
16 JoSilENE fErrEira oliVEira SoUZa 57193786-1 TEc. dE ENfErMaGEM BoM
17 KEiTTY PorTUGal da coSTa 57194260-1 aSSiST. adMiNiSTraTiVo EXcElENTE
18 KEllY SoarES TEiXEira 55589039-2 MÉdico BoM
19 laBiBE do Socorro HaBEr dE MENEZES 5757304/3 fiSioTEraPEUTa BoM
20 lEda liMa da SilVa 54182351-3 MEdico BoM
21 lEida Maria rodriGUES cHaVES 57194258-1 TEc. dE ENfErMaGEM BoM
22 lila roSaNa aViS diaS 57196547-1 aGENTE dE arTES PraTicaS BoM
23 liZ dE SoUZa corrEa 57197518-2 ENfErMEiro BoM
24 liZETE da SilVa PErEira 57195277-1 TEc. dE ENfErMaGEM BoM
25 lUcilia Maria foNSEca SaNTiaGo 57192876-1 TEc. dE ENfErMaGEM BoM
26 lUciliNda corrEa da SilVa 57194438/1 TEc. dE ENfErMaGEM BoM
27 lUiS carloS frEiTaS doS SaNToS JUNior 57196568-1 aGENTE dE arTES PraTicaS BoM
28 Marcia criSTiNa coSTa SaNToS BaNdEira 5723450-2 TEc. dE ENfErMaGEM BoM

29 Marcia do PErPÉTUo Socorro PiNHEiro 
doS rEiS 57192683-1 TEc. dE ENfErMaGEM BoM

30 Marcia MarlY da SilVa GoNÇalVES rEiS 57199093-1 TEc. dE ENfErMaGEM BoM
31 Maria aNGElica fEiToSa caMacHo 55590219-2 TEc. dE ENfErMaGEM BoM
32 Maria lUiZa PiNHEiro SoSiNHo 57194744-1 aSSiST. adMiNiSTraTiVo EXcElENTE
33 Maria VErÔNica da coSTa MaGaBEira 57193773-1 TEc. dE ENfErMaGEM BoM
34 MEirE ElENa MarTiNS raMirES 54187833-2 TEc. dE ENfErMaGEM BoM
35 rEiNaldo lUiZ da SilVa fErrEira 5438403-3 fiSioTEraPEUTa BoM
36 roBSoN WaGNEr raiol da coSTa 5828180-2 MoToriSTa EXcElENTE
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37 roMUaldo dE SoUZa MorEira Baia 57192693-1 TEc. dE ENfErMaGEM BoM
38 roSa Maria da SilVa rodriGUES 57192767-1 TEc. dE ENfErMaGEM BoM
39 roSaNa Marcia dE liMa NUNES 5561655-4 ENfErMEiro ESPEcialiSTa BoM
40 roSaNGEla lEÃo oliVEira 5518229-3 MEdico BoM
41 roSEMEirE JorGE BaraTa 57195709-1 TEc. dE ENfErMaGEM BoM
42 roSEMiro MoraES MarTiNS 57193594-1 TEc. dE ENfErMaGEM BoM
43 SaNdra lUcia aTaNES dE alBUQUErQUE 5643619-3 ENfErMEiro EXcElENTE
44 SaNdra Maria carValHo BarBoSa 5854938-2 TEc. dE ENfErMaGEM BoM
45 SaNdra Maria SaNToS da coSTa 55590100-2 TEc. dE ENfErMaGEM EXcElENTE
46 SaNdra rEGiNa loPES diaS 57193366-1 TEc. dE ENfErMaGEM BoM
47 SaNdra ValEria coNcEiÇÃo dE SalES 57198040-1 TEc. dE ENfErMaGEM BoM
48 SilVaNa loUrEiro GoES 57192759-1 TEc. dE ENfErMaGEM BoM
49 Tarcirio coElHo da SilVa 57193061-1 TEc. EM radioloGia BoM
50 VEra lUcia coSTa NEVES 57193577-1 TEc.dE ENfErMaGEM BoM

dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.
Belém, 02 de agosto de 2021.
Bruno Mendes carmona
Presidente/fScMP

Protocolo: 687258
Portaria Nº 644/2021 – caPe/GP/FscMP
o PrESidENTE da fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará, 
no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelo decreto do 
dia 02/05/2019, publicado no doE n° 34.864.
coNSidEraNdo o falecimento da mãe da servidora aliNE SoNia da foN-
SEca SoarES, ocorrido em 17 de julho de 2021, e especialmente o que 
dispõe o art. 72, inciso iii, da lei nº. 5810, de 24 de janeiro de 1994;
rESolVE:
i - autorizar o afastamento por motivo de falecimento de pessoa da fa-
mília da servidora aliNE SoNia da foNSEca SoarES, id. funcional nº 
55586357/2, Técnico de Enfermagem, lotada na comissão Permanente 
de Processos administrativos e Sindicância, no período de 17/07/2021 a 
24/07/2021, conforme certidão de Óbito nº 067595 01 55 2021 4 00500 
147 0187380 77.
ii - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo 
seus efeitos a data de 17/07/2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém – Pa, 27 de julho de 2021.
BrUNo MENdES carMoNa
Presidente da fScMP

Protocolo: 687045
Portaria Nº 645/2021 – caPe/GP/FscMP
o PrESidENTE da fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará, 
no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelo decreto do 
dia 02/05/2019, publicado no doE n° 34.864.
coNSidEraNdo o falecimento do pai da servidora SUElY fErrEira do 
NaSciMENTo, ocorrido em 19 de julho de 2021, e especialmente o que 
dispõe o art. 72, inciso iii, da lei nº. 5810, de 24 de janeiro de 1994;
rESolVE:
i - autorizar o afastamento por motivo de falecimento de pessoa da fa-
mília da servidora SUElY fErrEira do NaSciMENTo, id. funcional nº 
5301882/3, Enfermeiro com Especialidade, lotada na Gerência da Neona-
tologia, no período de 19/07/2021 a 26/07/2021, conforme certidão de 
Óbito nº 065656 01 55 2021 4 00443 128 0174066 61.
ii - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo 
seus efeitos a data de 19/07/2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém – Pa, 27 de julho de 2021.
BrUNo MENdES carMoNa
Presidente da fScMP

Protocolo: 687046
Portaria Nº 648/2021 – caPe/GP/FscMP
o PrESidENTE da fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará, 
no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelo decreto do 
dia 02/05/2019, publicado no doE n° 33.864.
coNSidEraNdo os autos do processo nº 2021/814847.
coNSidEraNdo o disposto no Parágrafo único do art. 91, da lei nº. 5.810, 
de 24 de janeiro de 1994.
r E S o l V E:
i - coNcEdEr ao servidor EliaQUiM PiNHEiro PiNTo, id. funcional nº 
57199331/1, Técnico de Enfermagem, lotado na Gerência de clínica Mé-
dica, 10 (dez) dias de licença Paternidade, no período de 23/07/2021 a 
01/08/2021, formalizada de acordo com a certidão nº 068536 01 55 2021 
1 00254 060 0110910 21.
ii - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo 
seus efeitos a partir de 23/07/2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém – Pa, 29 de julho de 2021.
BrUNo MENdES carMoNa
Presidente da fScMP

Protocolo: 687053

Portaria Nº 643/2021 – caPe/GP/FscMP
o PrESidENTE da fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará, 
no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelo decreto do 
dia 02/05/2019, publicado no doE n° 34.864.
coNSidEraNdo o falecimento do pai da servidora raiMUNda da SilVa 
BorGES, ocorrido em 08 de julho de 2021, e especialmente o que dispõe o 
art. 72, inciso iii, da lei nº. 5810, de 24 de janeiro de 1994;
rESolVE:
i - autorizar o afastamento por motivo de falecimento de pessoa da família 
da servidora raiMUNda da SilVa BorGES, id. funcional nº 57193078/1, 
Técnico de Enfermagem, lotado na coordenação co/PPP, no período de 
08/07/2021 a 15/07/2021, conforme certidão de Óbito nº 065623 01 55 
2021 4 00028 022 0011240 11.
ii - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo 
seus efeitos a data de 08/07/2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém – Pa, 26 de julho de 2021.
BrUNo MENdES carMoNa
Presidente da fScMP

Protocolo: 687049
Portaria Nº 641/2021 – caPe/GP/FscMP
o PrESidENTE da fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará, 
no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelo decreto do 
dia 02/05/2019, publicado no doE n° 34.864.
coNSidEraNdo o falecimento do pai da servidora rENaTa MiraNda ro-
driGUES, ocorrido em 10 de julho de 2021, e especialmente o que dispõe 
o art. 72, inciso iii, da lei nº. 5810, de 24 de janeiro de 1994;
rESolVE:
i - autorizar o afastamento por motivo de falecimento de pessoa da família 
da servidora rENaTa MiraNda rodriGUES, id. funcional nº 5959949/1, 
Técnico de Enfermagem, lotado na Gerência de clínica Médica, no período 
de 10/07/2021 a 17/07/2021, conforme certidão de Óbito nº 067595 01 
55 2021 4 00500 136 0187369 36.
ii - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo 
seus efeitos a data de 10/07/2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém – Pa, 26 de julho de 2021.
BrUNo MENdES carMoNa
Presidente da fScMP

Protocolo: 687050
Portaria Nº 640/2021 – caPe/GP/FscMP
o PrESidENTE da fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará, 
no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelo decreto do 
dia 02/05/2019, publicado no doE n° 34.864.
coNSidEraNdo o falecimento do pai da servidora roSilEidE da SilVa 
BorGES, ocorrido em 08 de julho de 2021, e especialmente o que dispõe o 
art. 72, inciso iii, da lei nº. 5810, de 24 de janeiro de 1994;
rESolVE:
i - autorizar o afastamento por motivo de falecimento de pessoa da família 
da servidora roSilEidE da SilVa BorGES, id. funcional nº 57192828/1, 
Técnico de Enfermagem, lotado na Gerência de assistência farmacêutica, 
no período de 08/07/2021 a 15/07/2021, conforme certidão de Óbito nº 
065623 01 55 2021 4 00028 022 0011240 11.
ii - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo 
seus efeitos a data de 08/07/2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém – Pa, 26 de julho de 2021.
BrUNo MENdES carMoNa
Presidente da fScMP

Protocolo: 687051
Portaria Nº 640/2021 – caPe/GP/FscMP
o PrESidENTE da fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará, 
no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelo decreto do 
dia 02/05/2019, publicado no doE n° 34.864.
coNSidEraNdo o falecimento do pai do servidor EliaS froTa dE oliVEi-
ra, ocorrido em 15 de julho de 2021, e especialmente o que dispõe o art. 
72, inciso iii, da lei nº. 5810, de 24 de janeiro de 1994;
rESolVE:
i - autorizar o afastamento por motivo de falecimento de pessoa da famí-
lia do servidor EliaS froTa dE oliVEira, id. funcional nº 57194984/1, 
agente administrativo, lotado na Gerência de clínica Médica, no período de 
15/07/2021 a 22/07/2021, conforme certidão de Óbito nº 065656 01 55 
2021 4 00443 099 0174037 00.
ii - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo 
seus efeitos a data de 15/07/2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém – Pa, 30 de julho de 2021.
BrUNo MENdES carMoNa
Presidente da fScMP

Protocolo: 687442
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FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMOTERAPIA
E HEMATOLOGIA DO PARÁ

.

.

.

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

Portaria Nº 520/2021 – GeaPe/GaPre/HeMoPa, 
28 de JULHo de 2021.

o Presidente do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará – fundação 
HEMoPa, no uso de suas atribuições legais,
considerando o laudo Nº 12636.
rESolVE,
  i – conceder licença Saúde (o) servidor (a) adriana Silva carvalho, ma-
tricula n° 57206995/1, cargo de Técnico de Enfermagem, lotada (o) na 
(o), coordenação do Hemocentro regional de Marabá, desta fundação 
centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará – HEMoPa, a contar de 18 
de junho a 15 de setembro de 2021, laudo Nº 12636.
  ii – dê-se ciência, registre-se, Publique-se e cumpra-se,
Gabinete da Presidência do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará 
– fundação HEMoPa, em 28 de julho de 2021.
dr. PaUlo aNdrÉ caSTElo BraNco BEZErra
Presidente da fundação HEMoPa

Protocolo: 687275
Portaria Nº 572/2021 – GeaPe/GaPre/HeMoPa, 

28 de JULHo de 2021.
o Presidente do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará – fundação 
HEMoPa, no uso de suas atribuições legais,
considerando o laudo Nº 77394.
rESolVE,
  i – conceder licença Saúde (o) servidor (a) Maria regina Pinheiro de al-
meida, matricula n° 7000294/1, cargo de auxiliar de Enfermagem, lotada 
(o) na (o), Gerência de Enfermagem, desta fundação centro de Hemo-
terapia e Hematologia do Pará – HEMoPa, no dia 22 de junho de 2021, 
laudo Nº 77394.
  ii – dê-se ciência, registre-se, Publique-se e cumpra-se,
Gabinete da Presidência do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará 
– fundação HEMoPa, em 28 de julho de 2021.
dr. PaUlo aNdrÉ caSTElo BraNco BEZErra
Presidente da fundação HEMoPa

Protocolo: 687282
Portaria Nº 570/2021 – GeaPe/GaPre/HeMoPa, 

28 de JULHo de 2021.
o Presidente do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará – fundação 
HEMoPa, no uso de suas atribuições legais,
considerando o laudo Nº 77393.
rESolVE,
  i – conceder licença Saúde (o) servidor (a) amil Jorge Silva corrêa, 
matricula n° 54195552/1, cargo de agente de Portaria, lotada (o) na (o), 
Gerência de infraestrutura, desta fundação centro de Hemoterapia e He-
matologia do Pará – HEMoPa, a contar de 23 de junho a 02 de julho de 
2021, laudo Nº 77393.
  ii – dê-se ciência, registre-se, Publique-se e cumpra-se,
Gabinete da Presidência do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará 
– fundação HEMoPa, em 28 de julho de 2021.
dr. PaUlo aNdrÉ caSTElo BraNco BEZErra
Presidente da fundação HEMoPa

Protocolo: 687277
Portaria Nº 571/2021 – GeaPe/GaPre/HeMoPa, 

28 de JULHo de 2021.
o Presidente do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará – fundação 
HEMoPa, no uso de suas atribuições legais,
considerando o laudo Nº 77392.
rESolVE,
  i – conceder licença Saúde (o) servidor (a) Maria do Socorro Silva e 
Queiroz, matricula n° 7001959/1, cargo de auxiliar de administração, lo-
tada (o) na (o), Gerência de Hematologia clínica, desta fundação centro 
de Hemoterapia e Hematologia do Pará – HEMoPa, a contar de 16 a 23 de 
junho de 2021, laudo Nº 77392.
  ii – dê-se ciência, registre-se, Publique-se e cumpra-se,
Gabinete da Presidência do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará 
– fundação HEMoPa, em 28 de julho de 2021.
dr. PaUlo aNdrÉ caSTElo BraNco BEZErra
Presidente da fundação HEMoPa

Protocolo: 687279
Portaria Nº 573/2021 – GeaPe/GaPre/HeMoPa, 

28 de JULHo de 2021.
o Presidente do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará – fundação 
HEMoPa, no uso de suas atribuições legais,
considerando o laudo Nº 77395.
rESolVE,
  i – conceder licença Saúde (o) servidor (a) Maria regina Pinheiro de al-
meida, matricula n° 7000294/1, cargo de auxiliar de Enfermagem, lotada 
(o) na (o), Gerência de Enfermagem, desta fundação centro de Hemote-
rapia e Hematologia do Pará – HEMoPa, a contar de 24 a 28 de junho de 
2021, laudo Nº 77395.

  ii – dê-se ciência, registre-se, Publique-se e cumpra-se,
Gabinete da Presidência do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará 
– fundação HEMoPa, em 28 de julho de 2021.
dr. PaUlo aNdrÉ caSTElo BraNco BEZErra
Presidente da fundação HEMoPa

Protocolo: 687284
Portaria Nº 602/2021 – GeaPe/GaPre/HeMoPa, 

28 de JULHo de 2021.
o Presidente do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará – fundação 
HEMoPa, no uso de suas atribuições legais,
considerando o laudo Nº 77061.
rESolVE,
  i – conceder licença Saúde (o) servidor (a) Sylvia Helena aben athar 
rodrigues, matricula n° 5392993/4, cargo de Pedagogo, lotada (o) na (o), 
ouvidoria, desta fundação centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará 
– HEMoPa, a contar de 07 de junho a 05 de agosto de 2021, laudo Nº 
77061.
  ii – dê-se ciência, registre-se, Publique-se e cumpra-se,
Gabinete da Presidência do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará 
– fundação HEMoPa, em 28 de julho de 2021.
dr. PaUlo aNdrÉ caSTElo BraNco BEZErra
Presidente da fundação HEMoPa

Protocolo: 687343
Portaria Nº 611/2021 – GeaPe/GaPre/HeMoPa, 

28 de JULHo de 2021.
o Presidente do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará – fundação 
HEMoPa, no uso de suas atribuições legais,
considerando o laudo Nº 77563.
rESolVE,
  i – conceder licença Saúde (o) servidor (a) Marilda Brito fernandes, 
matricula n° 54188365/1, cargo de assistente Social, lotada (o) na (o), 
Núcleo de Ensino e Pesquisa, desta fundação centro de Hemoterapia e 
Hematologia do Pará – HEMoPa, a contar de 25 de junho a 24 de julho de 
2021, laudo Nº 77563.
  ii – dê-se ciência, registre-se, Publique-se e cumpra-se,
Gabinete da Presidência do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará 
– fundação HEMoPa, em 28 de julho de 2021.
dr. PaUlo aNdrÉ caSTElo BraNco BEZErra
Presidente da fundação HEMoPa

Protocolo: 687348
Portaria Nº 599/2021 – GeaPe/GaPre/HeMoPa, 

28 de JULHo de 2021.
o Presidente do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará – fundação 
HEMoPa, no uso de suas atribuições legais,
considerando o laudo Nº 77599.
rESolVE,
  i – conceder licença Saúde (o) servidor (a) roberval luiz feio farias, 
matricula n° 5180678/2, cargo de administrador, lotada (o) na (o), Gerên-
cia de almoxarifado e Patrimônio, desta fundação centro de Hemoterapia 
e Hematologia do Pará – HEMoPa, a contar de 16 a 30 de julho de 2021, 
laudo Nº 77599.
  ii – dê-se ciência, registre-se, Publique-se e cumpra-se,
Gabinete da Presidência do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará 
– fundação HEMoPa, em 28 de julho de 2021.
dr. PaUlo aNdrÉ caSTElo BraNco BEZErra
Presidente da fundação HEMoPa

Protocolo: 687326
Portaria Nº 601/2021 – GeaPe/GaPre/HeMoPa, 

28 de JULHo de 2021.
o Presidente do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará – fundação 
HEMoPa, no uso de suas atribuições legais,
considerando o laudo Nº 77596.
rESolVE,
  i – conceder licença Saúde (o) servidor (a) Stephany Teixeira lima, 
matricula n° 5959119/1, cargo de Técnico Patologia clínica, lotada (o) na 
(o), Gerência de analises clínicas, desta fundação centro de Hemoterapia 
e Hematologia do Pará – HEMoPa, a contar de 05 a 18 de julho de 2021, 
laudo Nº 77596.
  ii – dê-se ciência, registre-se, Publique-se e cumpra-se,
Gabinete da Presidência do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará 
– fundação HEMoPa, em 28 de julho de 2021.
dr. PaUlo aNdrÉ caSTElo BraNco BEZErra
Presidente da fundação HEMoPa

Protocolo: 687337
Portaria Nº 600/2021 – GeaPe/GaPre/HeMoPa, 

28 de JULHo de 2021.
o Presidente do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará – fundação 
HEMoPa, no uso de suas atribuições legais,
considerando o laudo Nº 77597.
rESolVE,
  i – conceder licença Saúde (o) servidor (a) Sandra Maria Marques Mar-
tins, matricula n° 57174644/2, cargo de Técnico de Enfermagem, lotada 
(o) na (o), Gerência de coleta em doadores, desta fundação centro de 
Hemoterapia e Hematologia do Pará – HEMoPa, a contar de 18 a 22 de 
julho de 2021, laudo Nº 77597.
  ii – dê-se ciência, registre-se, Publique-se e cumpra-se,
Gabinete da Presidência do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará 
– fundação HEMoPa, em 28 de julho de 2021.
dr. PaUlo aNdrÉ caSTElo BraNco BEZErra
Presidente da fundação HEMoPa

Protocolo: 687328
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Portaria Nº 598/2021 – GeaPe/GaPre/HeMoPa, 
28 de JULHo de 2021.

o Presidente do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará – fundação 
HEMoPa, no uso de suas atribuições legais,
considerando o laudo Nº 77598.
rESolVE,
  i – conceder licença Saúde (o) servidor (a) Paula francinete Monteiro da 
Silva, matricula n° 7000685/1, cargo de auxiliar de Hemoterapia, lotada 
(o) na (o), Gerência de distribuição de Produtos Hemoterápicos, desta 
fundação centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará – HEMoPa, a 
contar de 08 de julho a 06 de agosto de 2021, laudo Nº 77598.
  ii – dê-se ciência, registre-se, Publique-se e cumpra-se,
Gabinete da Presidência do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará 
– fundação HEMoPa, em 28 de julho de 2021.
dr. PaUlo aNdrÉ caSTElo BraNco BEZErra
Presidente da fundação HEMoPa

Protocolo: 687322
Portaria Nº 587/2021 – GeaPe/GaPre/HeMoPa, 

28 de JULHo de 2021.
o Presidente do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará – fundação 
HEMoPa, no uso de suas atribuições legais,
considerando o laudo Nº 77463.
rESolVE,
  i – conceder licença Saúde (o) servidor (a) Katia cilene rocha Martins, 
matricula n° 54184723/3, cargo de Técnico Patologia clínica, lotada (o) na 
(o), Gerência de distribuição de Produtos Hemoterápicos, desta fundação 
centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará – HEMoPa, a contar de 12 
a 16 de julho de 2021, laudo Nº 77463.
  ii – dê-se ciência, registre-se, Publique-se e cumpra-se,
Gabinete da Presidência do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará 
– fundação HEMoPa, em 28 de julho de 2021.
dr. PaUlo aNdrÉ caSTElo BraNco BEZErra
Presidente da fundação HEMoPa

Protocolo: 687314
Portaria Nº 596/2021 – GeaPe/GaPre/HeMoPa, 

28 de JULHo de 2021.
o Presidente do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará – fundação 
HEMoPa, no uso de suas atribuições legais,
considerando o laudo Nº 77249.
rESolVE,
  i – conceder licença Saúde (o) servidor (a) Norma Sueli Mendes de oli-
veira, matricula n° 5761905/3, cargo de Técnico Patologia clínica, lotada 
(o) na (o), Gerência de analises clínicas, desta fundação centro de Hemo-
terapia e Hematologia do Pará – HEMoPa, a contar de 14 de fevereiro a 11 
de setembro de 2021, laudo Nº 77249.
  ii – dê-se ciência, registre-se, Publique-se e cumpra-se,
Gabinete da Presidência do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará 
– fundação HEMoPa, em 28 de julho de 2021.
dr. PaUlo aNdrÉ caSTElo BraNco BEZErra
Presidente da fundação HEMoPa

Protocolo: 687317
Portaria Nº 597/2021 – GeaPe/GaPre/HeMoPa, 28 de 

JULHo de 2021.
o Presidente do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará – fundação 
HEMoPa, no uso de suas atribuições legais,
considerando o laudo Nº 77247.
rESolVE,
  i – conceder licença Saúde (o) servidor (a) Paula do Perpétuo Socorro 
dos reis dantas, matricula n° 57198078/2, cargo de Técnico de Enferma-
gem, lotada (o) na (o), Gerência de Enfermagem, desta fundação centro 
de Hemoterapia e Hematologia do Pará – HEMoPa, a contar de 15 de junho 
a 11 de julho de 2021, laudo Nº 77247.
  ii – dê-se ciência, registre-se, Publique-se e cumpra-se,
Gabinete da Presidência do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará 
– fundação HEMoPa, em 28 de julho de 2021.
dr. PaUlo aNdrÉ caSTElo BraNco BEZErra
Presidente da fundação HEMoPa

Protocolo: 687319
Portaria Nº 574/2021 – GeaPe/GaPre/HeMoPa, 

28 de JULHo de 2021.
o Presidente do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará – fundação 
HEMoPa, no uso de suas atribuições legais,
considerando o laudo Nº 77391.
rESolVE,
  i – conceder licença Saúde (o) servidor (a) Shirley de farias fontinele, 
matricula n° 55588826/3, cargo de fisioterapeuta, lotada (o) na (o), Ge-
rência de Hematologia clínica, desta fundação centro de Hemoterapia e 
Hematologia do Pará – HEMoPa, a contar de 28 de junho a 17 de julho de 
2021, laudo Nº 77391.
  ii – dê-se ciência, registre-se, Publique-se e cumpra-se,
Gabinete da Presidência do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará 
– fundação HEMoPa, em 28 de julho de 2021.
dr. PaUlo aNdrÉ caSTElo BraNco BEZErra
Presidente da fundação HEMoPa

Protocolo: 687297
Portaria Nº 586/2021 – GeaPe/GaPre/HeMoPa, 

28 de JULHo de 2021.
o Presidente do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará – fundação 
HEMoPa, no uso de suas atribuições legais,
considerando o laudo Nº 77460.

rESolVE,
  i – conceder licença Saúde (o) servidor (a) Joseli cristina da Silva, 
matricula n° 5874203/2, cargo de Técnico Patologia clínica, lotada (o) na 
(o), Gerência de controle de Qualidade, desta fundação centro de Hemo-
terapia e Hematologia do Pará – HEMoPa, a contar de 12 a 16 de julho de 
2021, laudo Nº 77460.
  ii – dê-se ciência, registre-se, Publique-se e cumpra-se,
Gabinete da Presidência do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará 
– fundação HEMoPa, em 28 de julho de 2021.
dr. PaUlo aNdrÉ caSTElo BraNco BEZErra
Presidente da fundação HEMoPa

Protocolo: 687310
Portaria Nº 584/2021 – GeaPe/GaPre/HeMoPa, 

28 de JULHo de 2021.
o Presidente do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará – fundação 
HEMoPa, no uso de suas atribuições legais,
considerando o laudo Nº 77459.
rESolVE,
  i – conceder licença Saúde (o) servidor (a) Eliana da Silva lopes, matri-
cula n° 57204217/1, cargo de Técnico de Enfermagem, lotada (o) na (o), 
Gerência de coleta em doadores, desta fundação centro de Hemoterapia 
e Hematologia do Pará – HEMoPa, a contar de 06 a 10 de julho de 2021, 
laudo Nº 77459.
  ii – dê-se ciência, registre-se, Publique-se e cumpra-se,
Gabinete da Presidência do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará 
– fundação HEMoPa, em 28 de julho de 2021.
dr. PaUlo aNdrÉ caSTElo BraNco BEZErra
Presidente da fundação HEMoPa

Protocolo: 687307
Portaria Nº 583/2021 – GeaPe/GaPre/HeMoPa, 

28 de JULHo de 2021.
o Presidente do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará – fundação 
HEMoPa, no uso de suas atribuições legais,
considerando o laudo Nº 77462.
rESolVE,
  i – conceder licença Saúde (o) servidor (a) aldacir da Silva aguiar, matri-
cula n° 7000456/1, cargo de auxiliar de administração, lotada (o) na (o), 
assessoria Jurídica, desta fundação centro de Hemoterapia e Hematologia 
do Pará – HEMoPa, a contar de 24 de junho a 08 de julho de 2021, laudo 
Nº 77462.
  ii – dê-se ciência, registre-se, Publique-se e cumpra-se,
Gabinete da Presidência do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará 
– fundação HEMoPa, em 28 de julho de 2021.
dr. PaUlo aNdrÉ caSTElo BraNco BEZErra
Presidente da fundação HEMoPa

Protocolo: 687300
Portaria Nº 585/2021 – GeaPe/GaPre/HeMoPa, 

28 de JULHo de 2021.
o Presidente do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará – fundação 
HEMoPa, no uso de suas atribuições legais,
considerando o laudo Nº 1644.
rESolVE,
  i – conceder licença Saúde (o) servidor (a) Jeanne do Socorro Vidal Bico 
Nogueira, matricula n° 5686989/4, cargo de administrador, lotada (o) na 
(o), Hemonúcleo de Tucurui, desta fundação centro de Hemoterapia e 
Hematologia do Pará – HEMoPa, a contar de 16 de junho a 04 de agosto 
de 2021, laudo Nº 1644.
  ii – dê-se ciência, registre-se, Publique-se e cumpra-se,
Gabinete da Presidência do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará 
– fundação HEMoPa, em 28 de julho de 2021.
dr. PaUlo aNdrÉ caSTElo BraNco BEZErra
Presidente da fundação HEMoPa

Protocolo: 687309

.

.

errata
.

Portaria Nº 617 de 28 de JULHo  de  2021
o presidente do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará - HEMoPa, 
no uso de suas atribuições estatutárias.
  considerando a solicitação constante do Processo nº 805643/2021.
rESolVE:  conceder diária(s) ao(s)  abaixo  relacionado(s),  com  o  obje-
tivo  de ParTiciPar dE TrEiNaMENTo No HEMocENTro coordENador 
EM BElÉM/Pa no período de 04 a 06/08/2021.
  Maria daS GraÇaS lUNaS ÇairES, cPf: 280874962-72, aux. admin./
cHr-caS, MaT.: 70005291, 2,5 diarias
  Gabinete da Presidência do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará 
- HEMoPa - Pará,  28 de  Julho de 2021  .
  PaUlo aNdrE caSTElo BraNco BEZErra
  PrESidENTE

Protocolo: 687134
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coNtrato
.

eXtrato do coNtrato 062/2021 decorreNte de adesÃo 
ata de reGistro 188/20- Processo adMiNistratiVo 

Nº. 2021/151259.
daS ParTES:
coNTraTaNTE: fUNdaÇÃo cENTro dE HEMaToloGia E HEMoTEraPia 
do Pará – HEMoPa
coNTraTado: PrESErVE colETora dE rESÍdUoS lTda, pessoa jurídica 
de direito privado, inscrita no cNPJ sob o nº 09.332.562/0001-07 com 
sede na Segunda Travessa colônia Marupaúba S/Nº, Bairro Zona rural. 
Tel/fax: (91) 3727-1268 -fone: /99266-8426 -cEP:68.680-000, neste ato 
representada por seu representante legal claudio roberto delpupo Trivilin, 
portador da cédula de identidade nº 2836239 Expedido por: SSP/Pa, cPf/
Mf sob o nº: 490.305.822-00, residente e domiciliado na TV doiS, 17, 
rES. iPiTiNGa, QUadra B, ZoNa rUral, ToMÉ-aÇÚ, Pa, cEP 68680-000, 
doravante denominada coNTraTada.
do oBJETo: o objeto do presente contrato é a coNTraTaÇÃo dE EM-
PrESa ESPEcialiZada Para a PrESTaÇÃo dE SErViÇoS ESPEciali-
ZadoS EM colETa, TraNSPorTE, TraTaMENTo E dESTiNaÇÃo fiNal 
dE rESÍdUoS doS GrUPoS a, B, d (rEcicláVEiS) E E, GEradoS NoS 
HEMocENTro coordENador, PoSTo dE colETa caSTaNHEira, PoSTo 
dE colETa PáTio BElÉM, HEMocENTroS rEGioNaiS dE caSTaNHal, 
MaraBá, SaNTarÉM E NoS NÚclEoS dE HEMoTEraPia dE aBaETETUBa, 
alTaMira, caPaNEMa, rEdENÇÃo E TUcUrUÍ , PElo PErÍodo dE 12 
(doZE) MESES, NaS QUaNTidadES, diaS, HorárioS E localidadES, 
coNforME coNSTa No TErMo dE rEfErÊNcia aNEXo, parte integrante 
deste instrumento contratual (constante do evento 72 do Processo eletrô-
nico epigrafado)
do PraZo: Este contrato vigorará pelo prazo de 12 (doze) meses, con-
tados de sua assinatura, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos 
períodos nos termos da legislação aplicável a espécie.
doS rEcUrSoS: as despesas decorrentes deste contrato correrão à conta 
da dotação orçamentária, a seguir:
Unidade orçamentária: 90101
Programa de Trabalho: 10122129783380000 E 10302150782930000
fonte de recurso: 0261000000, 0269001022 e 0103000000
Natureza de despesa: 339039
do Valor: o valor global do presente contrato é de r$ 240.660,00 (du-
zentos e quarenta mil. seiscentos e sessenta reais)
do fiScal do coNTraTo: - caberá ao responsável pela Gerência Geren-
cia de lavagem e Esterilização - GElES da fundação HEMoPa, aatestação 
das Notas fiscais/faturas correspondentes a prestação do serviço objeto 
deste contrato, para efeito de pagamento, bem como a fiscalização da 
execução do objeto contratual.
do foro: Belém – Pará
daTa dE aSSiNaTUra do coNTraTo: , 28 de julho de 2021.
aSSiNaTUraS:
Paulo andré castelo Branco Bezerra - Presidente da fundação HEMoPa - 
contratante
claudio roberto delpupo Trivilin-PrESErVE colETora dE rESÍdUoS lT-
da-contratada
ordENador dE dESPESa - Paulo andré castelo Branco Bezerra - cPf nº 
229.089.192-49.

Protocolo: 687121
eXtrato do coNtrato 065/2021 decorreNte do PreGÃo 

eLetrÔNico Nº 025/2021- Processo adMiNistratiVo 
Nº 2020/804169- Pae

daS ParTES:
coNTraTaNTE: fUNdaÇÃo cENTro dE HEMaToloGia E HEMoTEraPia 
do Pará – HEMoPa
coNTraTado: ProMEGa BioTEcNoloGia do BraSil lTda, pessoa jurí-
dica de direito privado, inscrita no cNPJ sob o nº 11.909.227/0001-70 com 
sede na rua Barão do Triunfo, n°88, Brooklin Paulista, cEP: 04602-000, 
São Paulo- SP, neste ato representada por seu representante legal Elias de 
Souza Vieira, portador da cédula de identidade nº 23.052.581-7, sob o nº 
152.626.828-04, doravante denominada coNTraTada.
do oBJETo: o objeto do presente contrato é a aQUiSiÇÃo dE iNSUMoS 
Para o laBoraTÓrio dE BioloGia cElUlar E MolEcUlar, de acor-
do com as especificações técnicas, exigências e quantidades descritas nos 
itens de número 02 (dois), 03 (três) e 05 (cinco).
do PraZo: Este contrato vigorará pelo prazo 12 (doze) meses contados 
da data de sua assinatura.
doS rEcUrSoS: as despesas decorrentes deste contrato correrão à conta 
da dotação orçamentária, a seguir:
Unidade orçamentária: 90101
Programa de Trabalho: 10302150782930000 e 10302150788790000
fonte de recurso: 0261000000, 0269001022 e 0103000000
Natureza de despesa: 3390302
do Valor: o valor global do presente contrato é de r$ 22.836,96 (Vinte e 
dois mil oitocentos e trinta e seis reais e noventa e seis centavos).
do fiScal do coNTraTo: Será responsável pela Gestão do contrato a 
servidora lucidéia lira de oliveira, administradora e Gerente do almoxa-
rifado e Patrimônio- GEraP, tendo como fiscal Técnico o Biomédico carlos 
Eduardo de Melo amaral, responsável pela Gerência de Biologia celular e 
Molecular.
do foro: Belém – Pará
daTa dE aSSiNaTUra do coNTraTo: 28 de julho de 2021.
aSSiNaTUraS:
Paulo andré castelo Branco Bezerra - Presidente da fundação HEMoPa - 

contratante
Elias de Souza Vieira - ProMEGa BioTEcNoloGia do BraSil lTda - con-
tratada
ordENador dE dESPESa - Paulo andré castelo Branco Bezerra - cPf nº 
229.089.192-49.

Protocolo: 687077
eXtrato do coNtrato 066/2021 decorreNte do PreGÃo 

eLetrÔNico Nº 025/2021- Processo adMiNistratiVo 
Nº 2020/804169- Pae

daS ParTES:
coNTraTaNTE: fUNdaÇÃo cENTro dE HEMaToloGia E HEMoTEraPia 
do Pará – HEMoPa
coNTraTado: laBNor coMErcio E SErViÇoS lTda, pessoa jurídica de 
direito privado, inscrita no cNPJ sob o nº 145622320001-48 com sede 
na avenida Perimetral da ciência, Km 01, Parque de ciência e Tecnologia 
do Guamá, Espaço inivação, 1° andar, sala 10, cEP: 66075750, Belém- 
Pa, neste ato representada por sua representante legal Paula Marques 
Serra Teixeira, portadora da cédula de identidade n° 7680261 sob o nº 
787356882-20, doravante denominada coNTraTada.
do oBJETo: o objeto do presente contrato é a aQUiSiÇÃo dE iNSUMoS 
Para o laBoraTÓrio dE BioloGia cElUlar E MolEcUlar, de acor-
do com as especificações técnicas, exigências e quantidades descritas nos 
itens de numero 01 (um), 04 (quatro), 06 (seis) e 13 (treze).
do PraZo: Este contrato vigorará pelo prazo 12 (doze) meses contados 
da data de sua assinatura.
doS rEcUrSoS: as despesas decorrentes deste contrato correrão à conta 
da dotação orçamentária, a seguir:
Unidade orçamentária: 90101
Programa de Trabalho: 10302150782930000 e 10302150788790000
fonte de recurso: 0261000000, 0269001022 e 0103000000
Natureza de despesa: 3390302
do Valor: o valor global do presente contrato é de r$ 36.553,71 (Trinta 
e seis mil Quinhentos e cinqüenta e cinco reais e setenta e um centavos).
do fiScal do coNTraTo: Será responsável pela Gestão do contrato a 
servidora lucidéia lira de oliveira, administradora e Gerente do almoxa-
rifado e Patrimônio- GEraP, tendo como fiscal Técnico o Biomédico carlos 
Eduardo de Melo amaral, responsável pela Gerência de Biologia celular e 
Molecular.
do foro: Belém – Pará
daTa dE aSSiNaTUra do coNTraTo: 28 de julho de 2021.
aSSiNaTUraS:
Paulo andré castelo Branco Bezerra - Presidente da fundação HEMoPa - 
contratante
Paula Marques Serra Teixeira - laBNor coMErcio E SErViÇoS lTda - 
contratada
ordENador dE dESPESa - Paulo andré castelo Branco Bezerra - cPf nº 
229.089.192-49.

Protocolo: 687079
eXtrato do coNtrato 067/2021 decorreNte do PreGÃo 

eLetrÔNico Nº 025/2021- Processo adMiNistratiVo 
Nº 2020/804169- Pae

daS ParTES:
coNTraTaNTE: fUNdaÇÃo cENTro dE HEMaToloGia E HEMoTEraPia 
do Pará – HEMoPa
coNTraTado: BEcToN dicKiNSoN iNdUSTriaiS cirUrGicaS lTda, pes-
soa jurídica de direito privado, inscrita no cNPJ sob o nº 21.551.379/0021-
41 com sede na rua Vereador Germano luiz Vieira, n°500, armaz3, Si 
Bd, cEP: 88316-701, itaipava-itajai/Sc, neste ato representada por seu 
representante legal cristiano franklin ferreira, portador da cédula de 
identidade n° 27.994.398-2 SSP/SP sob o nº 266.724.88-04, residente e 
domiciliando na rua alexandre dumas, n°1976, chac. Santo antônio, São 
Paulo/SP, cEP: 04717-004, doravante denominada coNTraTada.
do oBJETo: o objeto do presente contrato é a aQUiSiÇÃo dE iNSUMoS 
Para o laBoraTÓrio dE BioloGia cElUlar E MolEcUlar, de acor-
do com as especificações técnicas, exigências e quantidades descritas nos 
itens de número 10 (dez) a 18 (dezoito).
do PraZo: Este contrato vigorará pelo prazo 12 (doze) meses contados 
da data de sua assinatura.
doS rEcUrSoS: as despesas decorrentes deste contrato correrão à conta 
da dotação orçamentária, a seguir:
Unidade orçamentária: 90101
Programa de Trabalho: 10302150782930000 e 10302150788790000
fonte de recurso: 0261000000, 0269001022 e 0103000000
Natureza de despesa: 3390302
do Valor: o valor global do presente contrato é de r$ 29.794,30 (Vinte e 
nove mil Setecentos e noventa e quatro reais e trinta centavos).
do fiScal do coNTraTo: Será responsável pela Gestão do contrato a 
servidora lucidéia lira de oliveira, administradora e Gerente do almoxa-
rifado e Patrimônio- GEraP, tendo como fiscal Técnico o Biomédico carlos 
Eduardo de Melo amaral, responsável pela Gerência de Biologia celular e 
Molecular.
do foro: Belém – Pará
daTa dE aSSiNaTUra do coNTraTo: 28 de julho de 2021.
aSSiNaTUraS:
Paulo andré castelo Branco Bezerra - Presidente da fundação HEMoPa - 
contratante
cristiano franklin ferreira - BEcToN dicKiNSoN iNdUSTriaiS cirUrGi-
caS lTda - contratada
ordENador dE dESPESa - Paulo andré castelo Branco Bezerra - cPf nº 
229.089.192-49.

Protocolo: 687081
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eXtrato do coNtrato 061/2021 decorreNte da toMada 
de PreÇos Nº 005/2021 - Processo adMiNistratiVo Nº 

2021/469162)- Pae.
daS ParTES:
coNTraTaNTE: fUNdaÇÃo cENTro dE HEMaToloGia E HEMoTEraPia 
do Pará – HEMoPa
coNTraTado: orBiS ENGENHaria lTda, pessoa jurídica de direito pri-
vado, inscrita no cNPJ sob o nº 29.860.572/0001-22 com sede na rod. 
augusto Montenegro, n°3600, condomínio Park Ville, lote 301, Bairro Te-
noné, Belém/Pa, cEP: 66.820-000, neste ato representada por seu repre-
sentante legal alysson diego Sousa da cunha, portador da cédula de iden-
tidade nº 4347555 Pc/Pa, cPf/Mf sob o nº 983.351.382-49, doravante 
denominada coNTraTada.
do oBJETo: o objeto do presente contrato é a coNTraTaÇÃo dE EMPrE-
Sa ESPEcialiZada Para EXEcUÇÃo dE oBra dE ENGENHaria, Para rE-
forMa dE PrÉdio EM locaÇÃo, o QUal aBriGará NoVo HEMocENTro 
rEGioNal dE caSTaNHal, da fUNdaÇÃo cENTro dE HEMoTEraPia E 
HEMaToloGia do ESTado do Pará, SoB rEGiME dE EXEcUÇÃo iNdi-
rETa E EMPrEiTada Por PrEÇo GloBal, de acordo com as especificações 
técnicas, exigências e disposições descritas neste contrato, no termo de 
referência e demais anexos, partes integrantes deste instrumento.
do PraZo: Este contrato vigorará pelo prazo 90 (noventa) dias contados 
da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos 
períodos, de acordo com a legislação aplicável.
doS rEcUrSoS: as despesas decorrentes deste contrato correrão à conta 
da dotação orçamentária, a seguir:
Unidade orçamentária: 90101
Programa de Trabalho: 10302150782890000
fonte de recurso: 0301000000
Natureza de despesa: 449039
do Valor: o valor global do presente contrato é de r$ 464.447,14 (Qua-
tocentos e sessenta e quatro mil quatrocentos e quarenta e sete reais e 
catorze centavos).
do fiScal do coNTraTo: - Na forma do que dispõe o artigo 67, da lei 
nº 8.666/93, o objeto deste contrato será acompanhado e fiscalizado pela 
Servidora rebeca Guerra Trindade, Gerente de infraestrutura, lotada na 
gerência de infraestrutura (GEiNE).
do foro: Belém – Pará
daTa dE aSSiNaTUra do coNTraTo: , 26 de Julho de 2021.
aSSiNaTUraS:
Paulo andré castelo Branco Bezerra - Presidente da fundação HEMoPa – 
contratante
alysson diego Sousa da cunha-orBiS ENGENHaria lTda-contratada
ordENador dE dESPESa - Paulo andré castelo Branco Bezerra - cPf nº 
229.089.192-49.

Protocolo: 687103

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 053/2021 – HeMoPa
Processo adMiNistratiVo eLetrÔNico Nº 2021/416723

oBJETo: registro de Preços para aquisição futura e Eventual de Medica-
mentos do componente especializado da assistência farmacêutica.
Edital disponível em: www.gov.br/compras e www.compraspara.pa.gov.br 
no Mural de licitações.
UaSG da fundação HEMoPa: 925452
SESSÃo PÚBlica: 16/08/2021
local: www.gov.br/compras
Hora: 09:00 Horas. (Horário de Brasília)
ordenador da despesa: Paulo andré castelo Branco Bezerra.

Protocolo: 687095

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 578 de 26 de JULHo  de  2021
o presidente do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará - HEMoPa, 
no uso de suas atribuições estatutárias.
  considerando a solicitação constante do Processo nº 765549/2021.
  rESolVE:  conceder diária(s) ao(s)  abaixo  relacionado(s),  com  o 
objetivo de :
ParTiciPar da caMPaNHa EXTErNa dE caPTaÇÃo dE caNdidaToS a 
doadorES dE SaNGUE No MUNiciPio dE UrUará/Pa no período de 17 
a 20/08/2021.
  JoaQUiM aUGUSTo aQUiNo dE aZEVEdo, cPf: 519281672-68, Ge-
rente/crH-SaN, MaT.: 57194725, 3,5 diarias, MaUricio TaPaJoS VaS-
coNcEloS , cPf: 120626002-59, Motorista/cHr-SaN, MaT.: 70005371, 
3,5 diarias, roBErTa lEoNor dE liMa lEal, cPf: 524148412-49, op. 
de comp./cHr-SaN, MaT.,: 57227992, 3,5 diarias, iVa ZaiZa ValENTE 
SoBral, cPf: 766593302-59, ag. admin./cHr-SaN, MaT.: 5953118, 3,5 
diarias, claUdio cESar ViaNa EVaNGEliSTa, cPf: 320627372-20, Téc. 
Enferm./cHr-SaN, MaT.: 57206451, 3,5 diarias, laUra daYaNa MariNHo 
da crUZ, cPf: 799929782-87, Téc. Enferm./cHr-SaN, MaT.: 57191775, 
3,5 diarias, aNaN caroliNa loBaTo NoGUEira, cPf: 016717942-
06, Téc. Enferm./cHr-SaN, MaT.: 5955453, 3,5 diarias, WaNdErlUcia 
GoNÇalVES BarroSo, cPf: 335755842-49, Téc. Patol./cHr-SaN, MaT.: 
5161002, 3,5 diarias, lucineth da silva de Souza, cPf: 626033492-53, ag. 

admin./cHr-SaN, MaT.: 5931822, 3,5 diarias e aUrEo doS SaNToS rE-
BElo filHo, cPf: 517229762-68, Motorista/cHr-SaN, MaT.: 54195622, 
3,5 diarias.
  registre-se, Publique-se e cumpra-se.
  Gabinete da Presidência do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará 
- HEMoPa - Pará,  26 de Julho de  2021  .
  PaUlo aNdrE caSTElo BraNco BEZErra
  PrESidENTE

Protocolo: 687238

.

.

oUtras MatÉrias
.

eXtrato da Nota de eMPeNHo de desPesa Nº 2021Ne01540 
- Processo adMiNistratiVo Nº 2021/356969- LicitaÇÃo 

ModaLidade: disPeNsa de LicitaÇÃo.
daS ParTES:
coNTraTaNTE: fUNdaÇÃo cENTro dE HEMaToloGia E HEMoTEraPia 
do Pará – HEMoPa
coNTraTado: M.K.r. coMErcio dE EQUiPaMENToS EirEli EPP, pessoa 
jurídica de direito privado, inscrita no cNPJ sob n°: 31.499.939/0001-76 
com sede na MarEcHal MaScarENHaS dE MoraES, N° 88, Sala Bara-
ÇaTUBa/SP, cEP. 16075-370 neste ato representado por seu representante 
legal KarEN criSTiaNE riBEiro STaNicHESKi, portador da cédula de 
identidade nº. 27.601.293-8 SSP/SP, sob cPf nº: 277.277.558-50, dora-
vante denominada coNTraTada.
do oBJETo: o objeto do presente contrato é a aQUiSiÇÃo dE BalaNÇaS 
aNTroPoMÉTricaS diGiTaiS Para aTENdEr o HEMocENTro coordE-
Nador BElÉM – GErÊNcia dE TriaGEM dE doadorES.
do PraZo: rEMESSa ÚNica
doS rEcUrSoS: os recursos orçamentários necessários para atender às 
despesas decorrentes deste contrato constam do orçamento da contratan-
te, como a seguir especificado:
Unidade orçamentária: 62201
Programa de Trabalho: 10122129783380000
fonte de recurso: 0269001022
Natureza de despesa: 44905200
do Valor: - o valor global do presente contrato é de r$ 4.080,00 (quatro 
mil e oitenta reais).
do fiScal: Será responsável pela Gestão do contrato o servidor Marcelo 
Victor Moura aranha, responsável pela Gerência de Manutenção - GEMaN, 
da fundação HEMoPa.
do foro: Belém – Pará
daTa do EMPENHo: 28/07/2021
aSSiNaTUraS:
Paulo andré castelo Branco Bezerra - Presidente da fundação HEMoPa - 
contratante
Karen cristiane ribeiro Stanicheski - M.K.r. coMErcio dE EQUiPaMEN-
ToS EirEli EPP - contratada
ordENador dE dESPESa - Paulo andré castelo Branco Bezerra - cPf nº 
229.089.192-49.

Protocolo: 687061

.

.

FUNDAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL HOSPITAL 
DE CLÍNICAS GASPAR VIANNA

.

.

.

Portaria
.

Portaria N° 426 de 28 de JULHo de 2021.
a diretora Presidente da fundação Pública Estadual Hospital de clínicas 
Gaspar Vianna, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo de-
creto de 19 de junho de 2020, publicado no doE-Pará Nº 34.259 de 22 
de junho de 2020,
considerando o disposto no decreto n° 870, de 04 de outubro de 2013,
rESolVE:
dESiGNar o Servidor Jorge cleto Nunes ferreira Junior – MaTrÍcUla nº 
57234748, para acompanhar e fiscalizar o seguinte contrato:
coNTraTo Nº 312/2021 – cirUBEl coMÉrcio E rEPrESENTaÇÕES dE 
ProdUToS MÉdicoS E HoSPiTalar EirEli.
oBJETo: aquisição de 140 (cento e quarenta) braçadeiras neonatal em 
nylon com manguito (duas vias e uma via) em velcro para uso neona-
tal desta fundação Pública Estadual Hospital de clinicas Gaspar Vianna 
– fPEHcGV.
ViGÊNcia: início em 29/07/2021 e término em 28/01/2022.
ProcESSo: Nº 2021/205771
ModalidadE: inexigibilidade de licitação nº 24/2021.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
iVETE GadElHa VaZ
dirETora PrESidENTE
 fPEHcGV

Protocolo: 687073
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tÉrMiNo de VÍNcULo de serVidor
.

tÉrMiNo de VÍNcULo de serVidor
ato: rESciSÃo
Término de vínculo: 28/07/2021
Tipo: rescisão Unilateral
Servidor Temporário: PaTricia do Socorro coElHo PorTal
Órgão/cargo: Enfermeiro/fPEHcGV
Matricula: 55856108/4
ordenador: iVETE GadElHa VaZ
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE E PUBliQUE-SE.
iVETE GadElHa VaZ
Presidente / fHcGV

Protocolo: 687321

coNtrato
.

coNtrato: Nº 312/2021
objeto: aquisição de 140 (cento e quarenta) braçadeiras neonatal em nylon 
com manguito (duas vias e uma via) em velcro para uso neonatal desta 
fundação Pública Estadual Hospital de clinicas Gaspar Vianna – fPEHcGV.
Valor: r$10.250,00 (dEZ Mil E dUZENToS E ciNQUENTa rEaiS)
data de assinatura: 30 de julho de 2021.
Vigência: início em 30/07/2021 e término em 31/01/2022.
Modalidade: inexigibilidade nº 24/2021
orçamento: 2021
funcional programática: 10.302.1507.8288;
fonte: 0269, 0104;
Natureza de despesa: 339030 e
Plano interno: 1040008288c
contratado
NoME: cirUBEl coMÉrcio E rEPrESENTaÇÕES dE ProdUToS MÉdicoS 
E HoSPiTalar EirEli
Endereço: rUa doS MUNdUrUcUS, 3616 - GUaMá
BElÉM /Pa
cEP: 66.063-495
Telefone: (91) 3355-1366 – 98217-2600
E-mail: Gerencia2@cirubel.com.br
ordenadora: ivete Gadelha Vaz

Protocolo: 687078

oUtras MatÉrias
.

LiceNÇa NoJo
Nº de dias: 08 (oito) dias
Nome: HElENa lUcia fErrEira PErES
Matrícula: 5520240/ 2
cargo:/lotação: adMiNiSTrador / fHcGV
Período: 22/07/2021 a 27/07/2021
Grau de parentesco: irMÃo
N° da certidão: 065656.01.55.2021.4.00443.158.0174096.01
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE E PUBliQUE-SE.
iVETE GadElHa VaZ
Presidente / fHcGV

Protocolo: 687313

.

.

HOSPITAL REGIONAL DE SALINÓPOLIS

.

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

o Hospital regional de salinópolis/sesPa, através de seu Pregoei-
ro, comunica que realizará licitação na modalidade Pregão Eletrônico, nº 
004/2021/HrS, do tipo “Menor Preço por item”, conforme o objeto: aqui-
sição de MaTErial dE coNSUMo: dEScarTaVEiS, visando atender, pelo 
período de 12 (doze) meses as necessidades do Setor de Nutrição e dieté-
tica do Hospital regional de Salinópolis, conforme condições, quantidades 
e exigências estabelecidas neste instrumento e anexos.
o prazo de vigência da contratação será de 12 (doze) meses contados da 
assinatura do contrato.
data da abertura: 16/08/2021
Horário: 09:00h (horário de Brasília)
Local: www.gov.br/compras
UaSG: 926159
Entrega do Edital: Os interessados poderão retirar o Edital nos sites: www.
gov.br/compras ou www.compraspara.pa.gov.br
obs: dúvidas poderão ser dirimidas diretamente com o Pregoeiro respon-
sável, através do e-mail cplhrs_sespa@yahoo.com.br
Salinópolis-Pará, 02 de agosto de 2021.
João Paulo Batista arnour
Pregoeiro/HrS

Protocolo: 687044

secretaria de estado
de traNsPortes

.

.

.

errata
.

errata do eXtrato de coNVÊNio
Objeto: Retifico o número do Termo Aditivo de Prazo do convênio nº 
067/2020 constante no extrato dos autos do processo nº 2020/4231, pu-
blicado no diário Oficial nº 34.656 datado de 02/08/2021, nos seguintes 
termos:
onde se lê: Nº do Termo 2º.
Leia-se: Nº do Termo 3º.
ordENador: adlEr GErcilEY alMEida da SilVEira – SEcrETário dE 
ESTado dE TraNSPorTES.

Protocolo: 687336

.

.

terMo aditiVo a coNVÊNio
.

eXtrato de terMo aditiVo de PraZo de coNVÊNio
Nº. do coNVÊNio: 098/2020  Processo Nº 2020/487468

Nº. do Termo: 2º data de assinatura:22/07/2021
o presente Termo aditivo de Prorrogação de Prazo ao convênio nº 
098/2020 é decorrente da solicitação feita pela Prefeitura Municipal de 
Capitão Poço, através do Oficio Nº 004/2021 (seq.43), é decorrente do 
atraso na liberação do repasse financeiro referente à 2ª (segunda) parcela 
do recurso financeiro. A prorrogação de prazo encontra fundamento na Lei 
nº. 8.666/93, bem como na cláusula Quinta, item i, alínea “h”, passando 
consequentemente os documentos supra referenciados a fazer parte inte-
grante deste instrumento.
Prazo: 75 (setenta e cinco) dias  inic. de Vig.: 08/08/2021  T. Vig.: 
21/10/2021
Partes: SEcrETaria dE ESTado dE TraNSPorTES - SETraN, cNPJ nº. 
04.953.717/0001-09 e PrEfEiTUra MUNiciPal dE caPiTÃo PoÇo, cNPJ 
nº 05.149.109/0001-09  cEP: 68.650-000  logradouro: avenida Moura 
carvalho, 1255, Bairro: Tatajuba  cidade: capitão Poço Uf: Pa
ordENador: adlEr GErcilEY alMEida da SilVEira – SEcrETário dE 
ESTado dE TraNSPorTES.

Protocolo: 687342
eXtrato de terMo aditiVo de PraZo de coNVÊNio

Nº. do coNVÊNio: 015/2019  Processo Nº 2019/215288
Nº. do Termo: 4º data de assinatura:25/02/2021
o presente Termo aditivo de Prorrogação de Prazo ao convênio nº 
015/2019 é decorrente de solicitação feita pela Prefeitura Municipal de 
Santa Maria das Barreiras, através do Oficio nº 0054/2021 – ADM/LIC (fls. 
233) em virtude do período de chuvas e em decorrência da Pandemia do 
coVid-19 o que acarretou na suspensão das atividades. a prorrogação de 
prazo encontra fundamento na lei nº. 8.666/93, bem como na cláusula 
Quinta, item i, alínea “j” passando consequentemente os documentos su-
pra referenciados a fazer parte integrante deste instrumento.
Prazo: 180 (cento e oitenta) dias inic. de Vig.: 27/02/2021 T. Vig.: 
25/08/2021
Partes: SEcrETaria dE ESTado dE TraNSPorTES - SETraN, cNPJ nº. 
04.953.717/0001-09 e PrEfEiTUra MUNiciPal dE SaNTa Maria daS 
BarrEiraS - cNPJ n° 10.249.381/0001-09
cEP: 68.565-000  logradouro: av. rui Barbosa, 001, Bairro: centro  cida-
de: Santa Maria das Barreiras  Uf: Pa
ordENador: adlEr GErcilEY alMEida da SilVEira – SEcrETário dE 
TraNSPorTES.

Protocolo: 687370
eXtrato de terMo aditiVo de PraZo de coNVÊNio

Nº. do coNVÊNio: 104/2020  Processo Nº  2020/600536
Nº. do Termo: 2º data de assinatura: 08/04/2021
Justificativa: O presente Termo Aditivo de Prorrogação de Prazo ao Con-
vênio nº 104/2020 é decorrente da solicitação feita pela coNcEdENTE, 
considerando o atraso no repasse do recurso financeiro referente à parcela 
única do referido convênio.  a prorrogação de prazo encontra fundamento 
na lei nº. 8.666/93, bem como na cláusula quinta, item i, alínea “h”, e 
cláusula décima item 10.1, passando consequentemente os documentos 
supra referenciados a fazer parte integrante deste instrumento.
Prazo: 120 (cento e vinte) dias inic. de Vig.: 10/04/2021  T. Vig.: 
07/08/2021
Partes: SEcrETaria dE ESTado dE TraNSPorTES - SETraN, cNPJ nº. 
04.953.717/0001-09 e PrEfEiTUra MUNiciPal dE XiNGUara, cNPJ n° 
04.144.150/0001-20
cEP: 68.555-010  logradouro: av. Xingu, Praça Vitória régia, S/N Bairro: 
centro
cidade: Xinguara  Uf: Pa
ordENador: adlEr GErcilEY alMEida da SilVEira – SEcrETário dE 
ESTado dE TraNSPorTES.

Protocolo: 687350
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eXtrato de terMo aditiVo de ProrroGaÇÃo 
de PraZo ao coNVÊNio

Nº. do convênio: 047/2020 Processo nº 2019/624863
Nº. do Termo: 3º  data de assinatura:01/07/2021
Justificativa: O presente Termo Aditivo de Prorrogação de Prazo ao Con-
vênio nº 047/2020,  a prorrogação de prazo encontra fundamento na lei 
nº. 8.666/93, bem como na cláusula Quinta, alínea “f”, passando conse-
quentemente os documentos supra referenciados a fazer parte integrante 
deste instrumento.
Prazo: 90 (noventa) dias inic. de Vig.: 11/07/2021 T. Vig.: 08/10/2021
Nome: PrEfEiTUra MUNiciPal dE PiÇarra - cNPJ n° 01.612.163/0001-
98.
ordENador: adlEr GErcilEY alMEida da SilVEira – SEcrETário dE 
ESTado dE TraNSPorTES.

Protocolo: 687357

.

.

oUtras MatÉrias
.

receBiMeNto de LiceNÇa de iNstaLaÇÃo
“ProdEir – Projeto de desenvolvimento e integração regional”
a SETraN - SEcrETaria dE ESTado dE TraNSPorTES, cNPJ. 
04.953.717/0001-09, torna público que recebeu a licença de instalação 
(li) No 3154/2021, com validade até 22/07/2025 da SEMaS - SEcrETa-
ria dE ESTado dE MEio aMBiENTE E SUSTENTaBilidadE, resultante do 
Processo Nº 2021/0000015564 do ProdEir TrEcHo 04, rodovia TraN-
SUrUará lote ii, a ser executada pela HB20” para as obras de melhoria 
e requalificação (pavimentação, drenagem, sinalização e substituição de 
pontes de madeira por pontes de concreto).
Belém/Pará, 02 de agosto de 2021
adler Silveira - Secretário Estadual de Transportes

Protocolo: 687318
receBiMeNto de LiceNÇa de iNstaLaÇÃo

“ProdEir – Projeto de desenvolvimento e integração regional”
a SETraN - SEcrETaria dE ESTado dE TraNSPorTES, cNPJ. 
04.953.717/0001-09, torna público que recebeu a licença de instalação 
(li) No 3147/2021, com validade até 18/07/2025 da SEMaS - SEcrETaria 
dE ESTado dE MEio aMBiENTE E SUSTENTaBilidadE, resultante do Pro-
cesso Nº 2021/0000015003 do ProdEir TrEcHo 04, rodovia Pa-370 lote 
II, a ser executada pela HB20” para as obras de melhoria e requalificação 
(pavimentação, drenagem, sinalização e substituição de pontes de madeira 
por pontes de concreto).
Belém/Pará, 02 de agosto de 2021
adler Silveira - Secretário Estadual de Transportes

Protocolo: 687329
resULtado do JULGaMeNto dos docUMeNtos 

de HaBiLitaÇÃo
Modalidade: concorrência
Número: n.º 004/2021.
oBJETo: Manutenção e conservação preventiva e rotineira, trechos: Malha 
Estradal do 10° Núcleo regional (Trecho i), na região de integração do 
Baixo amazonas.
a Secretaria de Estado de Transportes – SETraN, através da comissão 
Permanente de licitação torna público o resultado do julgamento dos do-
cumentos de Habilitação. a empresa NG – ENGENHaria E coNSTrUÇÕES 
lTda foi considerada HaBiliTada, e as empresas TSc ENfraESTrUTU-
ra E coNSTrUÇÕES EirEli, l o fraNco da SilVa EirEli – EPP, iBiZa 
coNSTrUTora lTda, coNSTrUTora caPiTÓlio EirEli, coNSTrUTora 
lorENZoNi lTda, TErcoN coNSTrUÇÕES E SErViÇoS EirEli – EPP, Via 
Pará coNSTrUTora lTda. e cÍrio coNSTrUTora E SErVioS lTda, fo-
ram consideradas iNaBiliTadaS. a partir da data desta publicação, abre-
se o prazo de 05 (cinco) dias úteis para interposição de recursos. cópia 
da ata de julgamento da documentação de Habilitação, encontra-se à dis-
posição dos interessados na sala da comissão Permanente de licitação da 
SETraN, na av. almirante Barroso, nº 3639, 1º andar – Souza – Belém/Pa.
Belém, 02 de agosto de 2021.
VicTor rocHa dE SoUZa - Presidente da c.P.l - SETraN

Protocolo: 687385
eXtrato de ordeM de serViÇo

ordeM de serViÇo N°: 025/2021-dirtec
Processo: 2021/369867
Partes: SETraN-Secretaria de Estado de Transportes  cNPJ - 
04.953.717/0001-09
coNSTrUTora cidadE lTda.  cNPJ - 92.943.398/0001-18.
objeto: construção de 01 (uma) ponte em estrutura mista (concreto e 
aço), sobre o rio alto capim (560,00m x 10,00m), localizada na Pa-256, 
km 107, trecho Br-010 (Paragominas) / distrito de canaã (ipixuna do 
Pará), no município de Paragominas, na região de integração do rio ca-
pim, sob a jurisdição do 7º Núcleo regional.
Modalidade de licitação: cP-016/2021-001
contrato: 025/021
Valor contratual: r$ 57.909.902,64
Prazo de Execução: 730 (Setecentos e Trinta ) dias
Vigência: 15/07/2021 à 14/07/2023
data: 15/07/2021
ordenador: adler Gerciley almeida da Silveira-Secretário de Estado de 
Transporte

Protocolo: 687380

resULtado do JULGaMeNto dos docUMeNtos 
de HaBiLitaÇÃo

Modalidade: concorrência
Número: n.º 005/2021.
oBJETo: Manutenção e conservação preventiva e rotineira, trechos: Malha 
Estradal do 10º Núcleo regional (Trecho ii), na região de integração do 
Baixo amazonas.
a Secretaria de Estado de Transportes – SETraN, através da comissão 
Permanente de licitação torna público o resultado do julgamento dos do-
cumentos de Habilitação. a empresa TriENG coNSUlToria E coNSTrU-
ÇÕES lTda foi considerada HaBiliTada, e as empresas fÊNiX loGÍSTica, 
coMÉrcio E locaÇÕES dE MáQUiNaS EirEli, cÍrio coNSTrUTora E 
SErVioS lTda, coNSTrUTora lorENZoNi lTda, iBiZa coNSTrUTora 
lTda, NG – ENGENHaria E coNSTrUÇÕES lTda., Via Pará coNSTrUTo-
ra lTda. e l o fraNco da SilVa EirEli – EPP foram consideradas iNaBi-
liTadaS. a partir da data desta publicação, abre-se o prazo de 05 (cinco) 
dias úteis para interposição de recursos. cópia da ata de julgamento da 
documentação de Habilitação, encontra-se à disposição dos interessados 
na sala da comissão Permanente de licitação da SETraN, na av. almirante 
Barroso, nº 3639, 1º andar – Souza – Belém/Pa.
Belém, 02 de agosto de 2021.
VicTor rocHa dE SoUZa - Presidente da c.P.l - SETraN

Protocolo: 687390
eXtrato de ordeM de serViÇo

ordeM de serViÇo N°: 021/2021-dir
Processo: 2019/523055
Partes: SETraN-Secretaria de Estado de Transportes  cNPJ - 
04.953.717/0001-09
NG - ENGENHaria E coNSTrUÇÕES lTda,  cNPJ - 04.326.648/0001-03
objeto: Pavimentação da rodovia Pa-322, com extensão de 48,15 Km, 
trecho: Entr. Br-010
(São Miguel do Guamá) / Entr. Pa-124, na região de integração do Guamá, 
sob a jurisdição
do 2º Núcleo regional.
Modalidade de licitação: cP-006/2021-001
contrato: 021/021
Valor contratual: r$ 26.595.924,73
Prazo de Execução: 365 (Trezentos e Sessenta e cinco ) dias
Vigencia: 24/06/2021 à 23/06/2022
data: 24/06/2021
ordenador: adler Gerciley almeida da Silveira

Protocolo: 687423

.

.

COMPANHIA DE PORTOS E HIDROVIAS
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 102/2021-GP de 02 de aGosto de 2021.
o dirETor adMiNiSTraTiVo E fiNaNcEiro da companhia de Portos e 
Hidrovias do Estado do Pará – cPH, no exercício das suas atribuições que 
lhe foram conferidas pelo Decreto de 09 de janeiro de 2019 no Diário Ofi-
cial do Estado n° 33.776;
r E S o l V E:
SUSPENdEr por necessidade de serviço, a contar de 02/08/2021, o perí-
odo de férias da servidora Maria forTUNaTa rESQUE TEiXEira, matrí-
cula nº 5193168, ocupante do cargo de Gerente, concedidas através da 
Portaria n° 065/2021-GP, de 08/06/2021, publicada no doE n° 34.606 de 
09/06/2021, referente ao exercício 2019/2020.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
  diretoria administrativa e financeira da companhia de Portos e Hidrovias 
do Estado do Pará – cPH, 02 de agosto de 2021.
HUGo PENNa HacHEM
diretor administrativo e financeiro

Protocolo: 687369

.

.

secretaria de estado
de deseNVoLViMeNto 
aGroPecUÁrio e da Pesca

.

.

.

terMo aditiVo a coNVÊNio
.

terMo aditiVo ao coNVÊNio N° 01/2021-sedaP
Termo aditivo: 1
data de assinatura: 30/07/2021
objeto: Prorrogar o seu prazo de vigência por mais 03(três) meses.
Vigência: 01/08/2021 a 30/11/2021
Justificativa: Para fins de atendimento ao interesse público.
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convenente: MUNiciPio dE SoUrE
Endereço: 2ª rua, n° 381, esquina com a Travessa 14, Bairro: centro, 
cEP: 68.870-000, no Município de Soure, Estado do Pará
ordenador: lUcaS ViEira TorrES

Protocolo: 687483

.

.

oUtras MatÉrias
.

eXtrato da ata de reGistro de PreÇos N° 49/2021
PreGÃo eLetrÔNico sedaP/cPL/srP Nº 07/2021

Processo nº. 2020/1093305– SEdaP
forNEcEdor: J.c.P. Prado coMÉrcio EirEli, cNPJ: 21.254.778/0001-05.
representante legal: JorGE carloS PiNHEiro Prado
End.: rua Hernani lameira, Nº 1104, castanhal/Pa. cEP: 66.745-390.
data de assinatura: 30/07/2021
ViGÊNcia: 03/08/2021 a 02/08/2022
oBJETo: registrar os preços destinados ao forNEciMENTo dE fErraMEN-
TaS dE USo coMUM, para os Órgãos da administração direta e Entidades 
da administração indireta do Poder Executivo do Estado do Pará, conforme 
abaixo:
 

iTEM dEScriÇÃo UNid QUaNT PrEÇo UNiT. PrEÇo ToTal
05 Pá de bico com cabo em madeira com 71 cm UNid 15.010 30,20 453.302,00

Valor ToTal 453.302,00

ordENador: lUcaS ViEira TorrES
Protocolo: 687363

eXtrato da ata de reGistro de PreÇos N° 50/2021
PreGÃo eLetrÔNico sedaP/cPL/srP Nº 07/2021

Processo nº. 2020/1093305– SEdaP
forNEcEdor: GGV coMErcial EirElli.
representante legal: Mário cESar MoYa MarTiNEZ
End.: Praça comandante Eduardo de oliveira, Nº 279 – PQ: Edu chaves,-
São Paulo/SP, cEP: 02.233.060.
data de assinatura: 29/07/2021
ViGÊNcia: 03/08/2021 a 02/08/2022
oBJETo: registrar os preços destinados ao forNEciMENTo dE fErraMEN-
TaS dE USo coMUM, para os Órgãos da administração direta e Entidades 
da administração indireta do Poder Executivo do Estado do Pará, conforme 
abaixo:
 

iTEM dEScriÇÃo UNid QUaNT PrEÇo UNiT. PrEÇo ToTal
07 foice roçadeira com cabo madeira 120 cm. UNid 15.010 29,90 448.799,00

Valor ToTal 448.799,00

ordENador: lUcaS ViEira TorrES
Protocolo: 687358

eXtrato da ata de reGistro de PreÇos N° 51/2021
PreGÃo eLetrÔNico sedaP/cPL/srP Nº 07/2021

Processo nº. 2020/1093305– SEdaP
forNEcEdor: aricÉlio fiGUEira loPES ME
representante legal: aricÉlio fiGUEira loPES
End.: rua Mathias ferreira da Silva, centro-aperibé/rJ, cEP: 28.495.000.
data de assinatura: 29/07/2021
ViGÊNcia: 03/08/2021 a 02/08/2022
oBJETo: registrar os preços destinados ao forNEciMENTo dE fErraMEN-
TaS dE USo coMUM, para os Órgãos da administração direta e Entidades 
da administração indireta do Poder Executivo do Estado do Pará, conforme 
abaixo:
 

iTEM dEScriÇÃo UNid QUaNT PrEÇo UNiT. PrEÇo ToTal

10

Bota ocupacional preta, cano médio tipo c, 
classificaçâo ll, impermeável, confecionada 
em material polimérico (PVc), com forração 

interna. dos tamanhos 38 a 44

UNid 15.000 32,41 486.150,00

Valor ToTal 486.150,00

ordENador: lUcaS ViEira TorrES
Protocolo: 687359

eXtrato da ata de reGistro de PreÇos N° 47/2021
PreGÃo eLetrÔNico sedaP/cPL/srP Nº 07/2021

Processo nº. 2020/1093305– SEdaP
forNEcEdor: licEri coMÉrcio dE ProdUToS EM GEral lTda, cNPJ: 
26.950.671/0001-07.
representante legal: MarcElo aUGUSTo cadoNá
End.: rua Peru, nº 80– Bairro: centro – Taquaruçu do Sul–rS cEP: 98.410-
000.
data de assinatura: 29/07/2021
ViGÊNcia: 03/08/2021 a 02/08/2022
oBJETo: registrar os preços destinados ao forNEciMENTo dE fErraMEN-
TaS dE USo coMUM, para os Órgãos da administração direta e Entidades 
da administração indireta do Poder Executivo do Estado do Pará, conforme 
abaixo:

 

iTEM dEScriÇÃo UNid QUaNT PrEÇo UNiT. PrEÇo ToTal

02 cavadeira articulada em aço com cabo de 
Madeira 110 cm e Batente em Polipropileno. UNid 15.000 38,93 583.950,00

03 ancinho curvo leve com 14dentes em aço 
com cabo de Madeira 145 cm. UNid 15.010 26,02 390.560,20

06 facão para mato em aço carbono 10 pol. UNid 15.010 17,74 266.277,40

09 Tesoura de poda tipo bypass com lâmina 
Metálica e cabo Plástico. UNid 30.000 25,29 758.700,00

Valor ToTal 1.999.487,60

ordENador: lUcaS ViEira TorrES
Protocolo: 687354

eXtrato da ata de reGistro de PreÇos N° 48/2021
PreGÃo eLetrÔNico sedaP/cPL/srP Nº 07/2021

Processo nº. 2020/1093305– SEdaP
forNEcEdor: J.E. dE oliVEira rodriGUES, cNPJ: 17.142.432/0001-30.
representante legal: JoSÉ EdSoN dE oliVEira rodriGUES
End.: rua ranário, Passagem chico Mendes, Nº 11, Bairro: Tapanã – Be-
lém/Pa. cEP: 66.825-440..
data de assinatura: 29/07/2021
ViGÊNcia: 03/08/2021 a 02/08/2022
oBJETo: registrar os preços destinados ao forNEciMENTo dE fErraMEN-
TaS dE USo coMUM, para os Órgãos da administração direta e Entidades 
da administração indireta do Poder Executivo do Estado do Pará, conforme 
abaixo:

iTEM dEScriÇÃo UNid QUaNT PrEÇo UNiT. PrEÇo ToTal
04 Enxada larga 2.0, cabo em madeira  130 cm UNid 15.010 19,78 296.897,80

Valor ToTal 296.897,80

ordENador: lUcaS ViEira TorrES
Protocolo: 687355

eXtrato da ata de reGistro de PreÇos N° 46/2021
PreGÃo eLetrÔNico sedaP/cPL/srP Nº 07/2021

Processo nº. 2020/1093305– SEdaP
forNEcEdor: a. S. MiraNda coMErcio dE aliMENToS E SErViÇoS dE 
TraNSPorTES EirEli,cNPJ: 14.800.196/0001-03.
representante legal: arTHUr SiQUEira MiraNda
End.: Tv. Paulo Nogueira nº 2524 – Bairro: Matinha – cametá – Pa cEP: 
68.000-000
data de assinatura: 29/07/2021
ViGÊNcia: 03/08/2021 a 02/08/2022
oBJETo: registrar os preços destinados ao forNEciMENTo dE fErraMEN-
TaS dE USo coMUM, para os Órgãos da administração direta e Entidades 
da administração indireta do Poder Executivo do Estado do Pará, conforme 
abaixo:
 

iTEM dEScriÇÃo UNid QUaNT PrEÇo UNiT. PrEÇo ToTal

01
carrinho de mão com caçamba extrafunda 
plástica 110 l, braço de madeira e pneu 

com câmara
UNid 15.000 241,62 3.624.300,00

08

Machado lenhador 3,5 ib, machado forjado 
em peça única, temperado e revenido com 
olho de 30x60 mm, já o cabo é em madeira 
envernizada de 900 mm,. É uma ferramenta 

da linha agropecuária destinada a cortar 
lenha, madeira e na poda de árvore

UNid 15.000 64,78 971.700,00

Valor ToTal 4.596.000,00

ordENador: lUcaS ViEira TorrES
Protocolo: 687352

..

INSTITUTO DE TERRAS DO PARÁ

.

LiceNÇa PrÊMio

Portaria Nº 01024/2021
o Presidente do iNSTiTUTo dE TErraS do Pará – iTErPa, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas no art. 5º, alínea “b” da lei Estadual nº 
4.584, de 08 de outubro de 1975, e;
coNSidEraNdo o PaE nº 2021/742415 de 07.07.2021.
r  E  S  o  l  V  E:
coNcEdEr de acordo com o art. 98, da lei nº 5.810 de 24.01.94, 90 (no-
venta) dias de licença Prêmio ao servidor, JoSÉ UcHoa dE VaScoNcEloS, 
matrícula nº 3168158/1,Técnico agrimensor, no período de 02.08.2021 
a 30.10.2021  correspondente ao período aquisitivo de 01.02.1998 a 
31.01.2001, adquirido através do Processo nº 2005/174631
Publique-se
Bruno Yoheiji Kono ramos
Presidente
Gabinete da Presidência do instituto de Terras do Pará – iTErPa, em 26 
de julho de 2021.

Protocolo: 687389
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Portaria Nº 01033/2021
o Presidente do iNSTiTUTo dE TErraS do Pará – iTErPa, no uso das 
atribuições 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 2021/120066 de 31.01.2021 e Memº 
15/21 de 14.07.2021/GcG/cGir;
rESolVE:
coNcEdEr, de acordo com o art.98, da lei nº 5.810 de 24.01.94, 30 
(trinta) dias de licença Premio à servidora, iSMENia raiMUNda roSSY 
GralaTo, matrícula nº 3166708/1, Geógrafo, no período de 19.07.2021 
a 17.08.2021, correspondente ao período aquisitivo de 02.05.2009 a 
01.05.2012, referente ao Processo nº 2021/120066.
Publique-se.
Bruno Yoheiji Kono ramos
Presidente
Gabinete da Presidência do instituto de Terras do Pará–iTErPa, em 26 de 
julho de 2021.

Protocolo: 687379

coNtrato
.

eXtrato do coNtrato Nº: 014/2021
coNTraTaNTE: iNSTiTUTo dE TErraS do Pará – iTErPa cNPJ: 
05.089.495/0001-90
coNTraTado:  iT ProTEcT rEPrES. E coNSUlToria EM iNfor. EirEli- 
cNPJ: 23.378.923/0001-87
ProcESSo: 2021/575954-PaE
ENdErEÇo: av. Santos dumont, 1510, salas 1305 e 1306, Bairro: aldeota 
- cEP:60150161-fortaleza/cE
oBJETo: contratação de serviços de Solução de Proteção e auditoria do 
Uso de credenciais –Monitoramento comportamental e repositório Segu-
ro, com possibilidade de proteção, monitoramento e alerta baseado em 
análise comportamental, detecção e resposta a atividade de conta privile-
giada, armazenamento de senhas e mitigação de riscos.
ViGÊNcia: 29/07/2021 a 28/07/2022
Valor GloBal:  r$1.613.945,00(um milhão, seiscentos e treze mil, nove-
centos e quarenta e cinco reais)
EXErcÍcio: 2021 - ação: 266.576; Projeto atividade: 21.126.1508.8238; 
P.i.: 412.000.8238E
Elemento de despesas: 449040; fonte: 0623
daTa aSSiNaTUra:  29/07/2021  ordENador: BrUNo YoHEiJi KoNo 
raMoS - Presidente

Protocolo: 687010

.

.

AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA
DO ESTADO DO PARÁ

.

LiceNÇa PrÊMio
.

LiceNÇa PrÊMio de JULHo 2021
Portaria Nº 3696, de 07/07/21

Servidor: MicHElE BraGa fErrEira
Matricula: 55585963/ 1
Triênio: 2009/2012
Período de Gozo: 01/07/21 a 30/07/21
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNYEllE criSTiNa fErrEira NEGrao fariaS
Gerente de área de Gestão de Pessoas
alEX faBiaNo dE alMEida HaGE
diretor administrativo e financeiro

Protocolo: 687228

.

.

errata
.

errata da Portaria 4173/2021, PUBLicada dia 
27/07/2021

onde se lê: alMEiriM, oriXiMiNá/Pa
Leia-se: SaNTarÉM/Pa
ordenador: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 687219
errata de Portaria

reFereNte À Portaria 3703/2021 – adeParÁ de 07/07/2021 
PUBlicada No diário oficial Nº 34.633 de 09/07/2021
Sob Protocolo: 677902
onde se lê: 
coNSidEraNdo os fatos denunciados nos autos do Processo nº 
2021/50924 e demais infrações conexas que emergirem no decorrer dos 
trabalhos.
Leia: se: 
coNSidEraNdo os fatos denunciados nos autos do Processo nº 
2021/509124 e demais infrações conexas que emergirem no decorrer dos 
trabalhos.

Protocolo: 687240

errata da Portaria 4227/2020, PUBLicada dia 
29/07/2021

onde se lê: coordenar e realizar capacitação de médicos veterinários se-
lecionados no 6° Processo Seletivo Simplificado (PSS) emEducação Sani-
tária no município.
Leia-se: realizar ações de educação sanitária e capacitação de servidores 
e produtores locais em educação sanitária.
ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira

Protocolo: 687036

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria de sUPriMeNto de FUNdo Nº 4320/2021: BENEfici-
ário: EdiNaldo Garcia SilVa;Matrícula: 54189700;função:20agricul-
tura;Programa: 1297;Projeto/atividade: 8338;fonte:0261;objetivo: rea-
lizar despesas de pronto pagamento de prestação de serviço de pessoa 
jurídica, pessoa física e aquisições de materiais diversos de consumo, para 
atender as necessidades da UlSa de igarapé açu.Elemento de despesa/ 
Valor: 339030/36/39/47/ r$1.900,00;Prazo de aplicação (em dia): 60Pra-
zo de prestação de contas (em dia):15.ordenador de despesas: alEX fa-
BiaNo dE alMEida HaGE.

Protocolo: 687115

.

.

diÁria
.

Portaria: 4322/2021 objetivo: realizar capacitação para emissão de 
GTV nos municípios.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. ori-
gem: oEiraS do Pará/Pa destino: BElÉM, MoSQUEiro, SÃo doMiNGoS 
do caPiM/Pa Servidor: 55588427/JoSiVaN TENorio BarBoSa (aSSiS-
TENTE adMiNiSTraTiVo) / 6,5 diáriaS / 15/08/2021 a 21/08/2021. or-
denador: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 687334
Portaria: 4319/2021 objetivo: realizar capacitação para os servidores 
no município. fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: 
cacHoEira do arari/Pa destino: SalVaTErra/Pa Servidor: 589793/
oNEl SolaNo Garcia (fiScal ESTadUal aGroPEcUário) / 1,5 diária 
/ 02/08/2021 a 03/08/2021.ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 687118
Portaria: 4313/2021 objetivo: realizar capacitação voltada para ao 
atendimento a notificação de síndromes hemorrágicas, eutanásia, necrop-
sia, colheita e envio de amostras para o laboratório no município. fun-
damento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: BElÉM/Pa destino: 
MaraBá/Pa Servidor: 55588132 /ElaiNE lEao QUEiroZ SErrao (fiS-
cal ESTadUal aGroPEcUário - MÉdico VETEriNário) / 5,5 diáriaS / 
08/08/2021 a 13/08/2021. ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 687076
Portaria: 4310/2021 objetivo: realizar capacitação voltada para ao 
atendimento a notificação de síndromes hemorrágicas, eutanásia, necrop-
sia, colheita e envio de amostras para o laboratório no município. fun-
damento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: BElÉM/Pa destino: 
MaraBá/Pa. Servidor: 57234512/daNilo BriTo do NaSciMENTo (MÉdi-
co VETEriNário) / 5,5 diáriaS / 08/08/2021 a 13/08/2021.ordenador: 
JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 687060
Portaria: 4311/2021 objetivo: realizar capacitação voltada para ao 
atendimento a notificação de síndromes hemorrágicas, eutanásia, necrop-
sia, colheita e envio de amostras para o laboratório no município. funda-
mento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: rio Maria/Pa destino: 
MaraBá/Pa Servidor: 57175962 / EUfraSio JacoME dE MoUra filHo 
(MÉdico VETEriNário) /3,5 diáriaS / 08/08/2021 a 11/08/2021.orde-
nador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 687064
Portaria: 4315/2021 objetivo: realizar capacitação voltada para ao 
atendimento a notificação de síndromes hemorrágicas, eutanásia, necrop-
sia, colheita e envio de amostras para o laboratório no município. fun-
damento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: SÃo GEraldo do 
araGUaia/Pa destino: MaraBá/Pa Servidor: 57223651/ JocÉlia fEr-
NaNdES E SilVa (MÉdico VETEriNário) / 2,5 diáriaS / 08/08/2021 a 
10/08/2021.ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 687090
Portaria: 4314/2021 objetivo: realizar capacitação voltada para ao 
atendimento a notificação de síndromes hemorrágicas, eutanásia, necrop-
sia, colheita e envio de amostras para o laboratório no município. funda-
mento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: alTaMira/Pa desti-
no: MaraBá/Pa Servidor: 57200920/GioVaNi lUidY GirardEli (fiScal 
ESTadUal aGroPEcUário - MÉdico VETEriNário) / 3,5 diáriaS / 
08/08/2021 a 11/08/2021.ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 687084
Portaria: 4316/2021 objetivo: realizar capacitação voltada para ao 
atendimento a notificação de síndromes hemorrágicas, eutanásia, necrop-
sia, colheita e envio de amostras para o laboratório no município. fun-
damento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: BrEVES/Pa destino: 
MaraBá/Pa Servidor: 54185855/ fraNciSco MaUricio SoUSa BarBo-
Sa (fiScal ESTadUal aGroPEcUário - MÉdico VETEriNário) / 5,5 
diáriaS / 07/08/2021 a 12/08/2021.ordenador: JEffErSoN PiNTo dE 
oliVEira.

Protocolo: 687098
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Portaria: 4317/2021 objetivo: realizar capacitação voltada para ao 
atendimento a notificação de síndromes hemorrágicas, eutanásia, necrop-
sia, colheita e envio de amostras para o laboratório no município. funda-
mento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: SÃo fÉliX do XiNGU/
Pa destino: MaraBá/Pa Servidor: 6403360/JoÃo PaUlo doS SaNToS 
(fiScal ESTadUal aGroPEcUário - MÉdico VETEriNário) / 3,5 diá-
riaS / 08/08/2021 a 11/08/2021.ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oli-
VEira.

Protocolo: 687105
Portaria: 4318/2021 objetivo: realizar capacitação voltada para ao 
atendimento a notificação de síndromes hemorrágicas, eutanásia, necrop-
sia, colheita e envio de amostras para o laboratório no município. funda-
mento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: roNdoN do Pará/Pa 
destino: MaraBá/Pa Servidor: 57225387/fEliPE Baraldi SoBral (fiS-
cal ESTadUal aGroPEcUário - MÉdico VETEriNário) / 2,5 diáriaS 
/ 08/08/2021 a 10/08/2021.ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 687110
Portaria: 4306/2021 objetivo: realizar capacitação voltada para ao 
atendimento a notificação de síndromes hemorrágicas, eutanásia, necrop-
sia, colheita e envio de amostras para o laboratório no município.funda-
mento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: SaNTarÉM/Pa destino: 
MaraBá/Pa Servidor: 05870917/ aNdrEZa Scafi alMEida dE oliVEira 
(MÉdico VETEriNário) / 3,5 diáriaS /08/08/2021 a 11/08/2021.orde-
nador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 687032
Portaria: 4307/2021 objetivo: dar apoio na realização de saneamento 
de 16 focos de aiE no município de São João de Pirabas.fundamento le-
gal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: caPaNEMa/Pa destino: SÃo JoÃo 
dE PiraBaS/Pa Servidor: 54196745/ clEoMENES dEMErVal PiMENTEl 
coSTa (aGENTE dE dEfESa aGroPEcUária) / 1,5 diária / 05/08/2021 
a 06/08/2021.ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 687033
Portaria: 4308/2021 objetivo: capacitação de servidores das Gerenciais 
regionais de Santarém, almeirim, e oriximiná, para gerir a execução do 
PPa no sistema SiaPEc 3.1.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.
origem: BElÉM/Pa destino: SaNTarÉM/Pa Servidor: 57174044/ JoSE 
roBErTo coSTa (GErENTE) / 3,5 diáriaS / 01/08/2021 a 04/08/2021.
ordenador: alEX faBiaNo dE alMEida HaGE.

Protocolo: 687034
Portaria: 4303/2021 objetivo: realizar capacitação voltada para ao 
atendimento a notificação de síndromes hemorrágicas, eutanásia, necrop-
sia, colheita e envio de amostras para o laboratório no município.funda-
mento legal: lei 5.810/94, art. 145/149.origem: rUrÓPoliS/Pa destino: 
MaraBá/Pa Servidor: 3369869/dilZa HElENa oliVEira do carMo (MÉ-
dico VETEriNário) / 3,5 diáriaS / 08/08/2021 a 11/08/2021.ordena-
dor: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 687027
Portaria: 4304/2021 objetivo: auxiliar no deslocamento (piloto) na vi-
sita as propriedades para vigilância epidemiológica no município.funda-
mento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: cacHoEira do arari/
Pa destino: SaNTa crUZ do arari/Pa Servidor: 3254070/ JoÃo daS 
GraÇaS fiGUEirEdo BarBoSa (aUXiliar dE caMPo) / 2,5 diáriaS / 
10/08/2021 a 12/08/2021.ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 687028
Portaria: 4305/2021 objetivo: realizar capacitação voltada para ao 
atendimento a notificação de síndromes hemorrágicas, eutanásia, ne-
cropsia, colheita e envio de amostras para o laboratório no município.
fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: SaNTa iZaBEl 
do Pará/Pa destino: MaraBá/Pa Servidor: 55588838/cESar aUGUSTo 
SoarES loPES (MÉdico VETEriNário) / 3,5 diáriaS / 08/08/2021 a 
11/08/2021.ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 687030
Portaria: 4293/2021 objetivo: realizar capacitação voltada para ao 
atendimento a notificação de síndromes hemorrágicas, eutanásia, necrop-
sia, colheita e envio de amostras para o laboratório no município.funda-
mento legal: lei 5.810/94 art. 145/149. origem: caSTaNHal/Pa destino: 
MaraBá/ Pa Servidor: 55588125/ JoYlSoN BENTES caNTo (MÉdico VE-
TEriNário) / 3,5 diáriaS / 08/08/2021 a 11/08/2021.ordenador: JEf-
fErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 687009
Portaria: 4312/2021 objetivo: realizar capacitação voltada para ao 
atendimento a notificação de síndromes hemorrágicas, eutanásia, necrop-
sia, colheita e envio de amostras para o laboratório no município. fun-
damento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: TUcUrUÍ/Pa desti-
no: MaraBá/Pa Servidor: 57223380/ GlaUcY doS SaNToS carrEira 
(fiScal ESTadUal aGroPEcUário) / 3,5 diáriaS / 08/08/2021 a 
11/08/2021.ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 687069
Portaria: 4309/2021 Objetivo: Realizar fiscalização volante. Funda-
mento legal: lei 5.810/94, art. 145/149.origem: MaraBá/Pa destino: 
aBEl fiGUEirEdo, cUrioNÓPoliS, Eldorado doS caraJáS, iTUPi-
raNGa, NoVa iPiXUNa/Pa Servidor: 5861748/ JaKScEliNa GoMES Mar-
TiNS (aGENTE fiScal aGroPEcUário) / 4,5 diáriaS / 02/08/2021 a 
06/08/2021.ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 687054
Portaria: 4294/2021 objetivo: realizar capacitação técnica e documen-
tal do PESE e do PESS na UlSa de Goianésia do Pará.fundamento le-
gal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: BElÉM/Pa destino: GoiaNÉSia 
do Pará/Pa Servidor: 51855640/ SUSiclaY dE BarroS NETo (fiScal 
ESTadUal aGroPEcUário - MÉdico VETEriNário) / 4,5 diáriaS / 
15/08/2021 a 19/08/2021.ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 687011

Portaria: 4292/2021 objetivo: realizar capacitação voltada para ao 
atendimento a notificação de síndromes hemorrágicas, eutanásia, necrop-
sia, colheita e envio de amostras para o laboratório no município.funda-
mento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: Eldorado doS ca-
ráJaS/Pa destino: MaraBá/Pa Servidor: 57224168/ KariNNY fErrEira 
caMPoS (MÉdico VETEriNário) 2,5 diáriaS /08/08/2021 a 10/08/2021 
.ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 687007
Portaria: 4295/2021 objetivo: realizar capacitação voltada para ao 
atendimento a notificação de síndromes hemorrágicas, eutanásia, necrop-
sia, colheita e envio de amostras para o laboratório no município.funda-
mento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: rEdENÇÃo/Pa destino: 
MaraBá/Pa Servidor: 8400838/ rENaTa PErEira da SilVa MarQUES 
(MÉdico VETEriNário) / 3,5 diáriaS / 08/08/2021 a 11/08/2021.orde-
nador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 687014
Portaria: 4296/2021 objetivo: realizar capacitação voltada para ao 
atendimento a notificação de síndromes hemorrágicas, eutanásia, necrop-
sia, colheita e envio de amostras para o laboratório no município.funda-
mento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: rEdENÇÃo/Pa destino: 
MaraBá/Pa. Servidor: 54185857/NorMaNdo roliM daNTaS (MÉdico 
VETEriNário) / 3,5 diáriaS / 08/08/2021 a 11/08/2021.ordenador: JE-
ffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 687015
Portaria: 4299/2021 objetivo: realizar saneamento em propriedades 
focos de a.i.E, eutanásia de 23 animais positivos e coleta no município.
fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: Eldorado doS 
caráJaS/Pa destino: MaraBá/Pa Servidor: 57224168/ KariNNY fEr-
rEira caMPoS (MÉdico VETEriNário) 2,5 diáriaS /16/08/2021 a 
18/08/2021.ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 687022
Portaria: 4300/2021 objetivo: realizar vigilância epidemiológica em 
propriedades sob suspeita de Brucelose/Tuberculose no município.funda-
mento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: cacHoEira do arari/
Pa destino: SaNTa crUZ do arari/Pa Servidor: 589793/oNEl SolaNo 
Garcia (fiScal ESTadUal aGroPEcUário) / 2,5 diáriaS / 10/08/2021 
a 12/08/2021.ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 687023
Portaria: 4301/2021 objetivo: realizar capacitação voltada para ao 
atendimento a notificação de síndromes hemorrágicas, eutanásia, ne-
cropsia, colheita e envio de amostras para o laboratório no município.fun-
damento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: BrEU BraNco/Pa 
destino: MaraBá/Pa Servidor: 55588136/ alEXaNdrE da SilVa cUNHa 
(MÉdico VETEriNário) / 3,5 diáriaS / 08/08/2021 a 11/08/2021.orde-
nador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 687024
Portaria: 4302/2021 objetivo: realizar capacitação voltada para ao 
atendimento a notificação de síndromes hemorrágicas, eutanásia, necrop-
sia, colheita e envio de amostras para o laboratório no município.funda-
mento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: BElÉM/Pa destino: Ma-
raBá/Pa Servidor: 5870593/ MElaNiE TEiXEira alVES caSTro (dirE-
Tora) / 5,5 diáriaS / 08/08/2021 a 13/08/2021.ordenador: JEffErSoN 
PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 687025
Portaria: 4298/2021 objetivo: realizar saneamento de 16 focos de 
aiE no município.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: 
caPaNEMa/Pa destino:  SÃo JoÃo dE PiraBaS/Pa Servidor: 57201611/ 
GErlaN MaToS dE alVarENGa (MÉdico VETEriNário) / 1,5 diáriaS 
/05/08/2021 a 06/08/2021.ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 687020
Portaria: 4297/2021 Objetivo: Realizar fiscalização volante nos muni-
cípios.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: SÃo fÉ-
liX do XiNGU/Pa destino: acará¸ iGaraPÉ-Miri, MoJU/Pa Servidor: 
6403360/JoÃo PaUlo doS SaNToS (fiScal ESTadUal aGroPEcUário 
- MÉdico VETEriNário) / 3,5 diáriaS / 03/08/2021 a 06/08/2021.or-
denador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 687018
Portaria: 4291/2021 Objetivo: Realizar fiscalização móvel em torno do 
evento, 27º leilão comercial cooPEMar, em Novo repartimento e distrito 
de Maracajá. fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: TU-
cUrUÍ/Pa destino: NoVo rEParTiMENTo Pa Servidor: 54187187/MaciEl 
carValHo araUJo (aGENTE dE dEfESa aGroPEcUária) / 2,5 diáriaS 
/ 31/07/2021 a 02/08/2021.ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 687005
Portaria: 4287/2021 Objetivo: Realizar fiscalização em estabelecimen-
tos comerciais que comercializam agrotóxicos no município.fundamento 
legal: lei 5.810/94, art. 145/149.origem: MaraBá/Pa destino: NoVa iPi-
XUNa /Pa.Servidor: 57223827/aNdErSoN rocHa PiNHEiro (ENGENHEi-
ro aGrÔNoMo) / 2,5 diáriaS / 18/08/2021 a 20/08/2021.ordenador: 
lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 686999
Portaria: 4288/2021 objetivo: dar apoio administrativo, no que tange 
as ações pertinentes ao Controle Interno, visando melhorar o fluxo dos 
processos da regional, nos quesitos de conformidade, legalidade e orga-
nização processual. fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. ori-
gem: BElÉM/Pa destino: Eldorado doS caraJáS, iPiXUNa do Pará, 
ParaGoMiNaS/Pa Servidor: 73504163/TaTiaNE SUElY doS SaNToS 
BriTo (coordENador (a) do coNTrolE iNTErNo) / 5,5 diáriaS / 
02/08/2021 a 07/08/2021. ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 687000
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Portaria: 4289/2021 objetivo: iniciar atendimento, dar continuidade e 
encerrar o saneamento de focos de aiE no município. fundamento legal: 
lei 5.810/94, art. 145/149. origem: SaNTa iZaBEl do Pará/Pa desti-
no: caSTaNHal/Pa Servidor: 55588838/cESar aUGUSTo SoarES loPES 
(MÉdico VETEriNário) / 4,5 diáriaS / 02/08/2021 a 06/08/2021orde-
nador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 687001
Portaria:  4290/2021 objetivo: dar apoio no saneamento de foco de 
anemia infecciosa equina com sacrifício de equino e coleta de sangue.
fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: TErra alTa/Pa 
destino: caSTaNHal /Pa Servidor: 54186951/idEValdo alVES coSTa 
(aUXiliar dE caMPo) / 4,5 diáriaS / 02/08/2021 a 06/08/2021.orde-
nador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 687002

.

.

EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E 
EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

2º terMo aditiVo ao coNtrato de aQUisiÇÃo Nº 019/2019
data de assinatura: 01/08/2021
Vigência: 01/08/2021 à 31/07/2022
objeto: o presente Termo aditivo tem por objeto prorrogar o prazo de 
vigência do contrato de prestação de Serviços nº 019/2019, por 12(doze) 
meses, contados do dia 01/08/2021 até o dia 31/07/2022, podendo ser 
prorrogado na forma da lei em virtude da necessidade de continuidade na 
prestação dos serviços, consoante o que preceitua o artigo 72 da lei nº 
13.303/2016, combinado com a cláusula décima oitava do contrato nº 
019/2019.
dotação orçamentaria: ProGraMa: 1297 – MaNUTENÇÃo da GESTÃo
P.i/aÇÃo: 4120008338-c oPEracioNaliZaÇÃo da aÇÕES adMiNiSTra-
TiVaS
ElEMENTo dESP. 339035 – SErViÇoS dE coNSUlToria
foNTE dE rEcUrSo: 0101 – TESoUro do ESTado
as demais cláusulas e condições do contrato original não serão alteradas 
ou modificadas pelo presente instrumento, permanecem válidas e em vigor 
para todos os efeitos legais.
contratada: EMPrESa roBErT SoUZa da ENcarNaÇÃo
ordenador: lana roberta reis dos Santos

Protocolo: 687132

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria de sUPriMeNto de FUNdo Nº038/2021
BENEficiário: Sidney da Silva ribeiro; MaT.: 55590022; fUNÇÃo: Exten-
sionista rural ii; ProG.: 1491; ProJ. aTiV.: 8711; foNTE: 0101; oBJ.: 
Serviços de aTEr/ProaTEr 2021; MUNic.: Muaná-l; ElEM. dE dESPESa: 
333903096: r$ 300,00; PraZo dE aPlicaÇÃo E coMProVaÇÃo: 60 dias 
da oB ou 15 dias posterior a aplicação, conforme decreto Nº 1.180/2008; 
ord. dE dESPESaS: Katharine Tavares Batista.

Protocolo: 687221

.

.

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO
DO PARÁ S/A

.

.

.

Portaria
.

Portaria N.º 060/2021
o diretor Presidente da centrais de abastecimento do Pará S.a. – cEaSa/
Pa, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo Estatuto desta Em-
presa;
rESolVE:
1. designar a Sra. alESSaNdra BaTiSTa dE oliVEira, matrícula nº 
5894548/1, ocupante do cargo de agente operacional para responder pela 
chefe da divisão financeira e contábil, Sra. ana Paula Santana lopes, por 
motivo de férias, no período de 02/08/2021 a 31/08/2021.
registre-se, Publique-se e cumpra-se, em 02 de agosto de 2021.
JoSÉ aNToNio Scaff filHo
diretor – Presidente
cEaSa/Pa

Protocolo: 687305

FÉrias

Portaria N.º 059/2021
o diretor Presidente da centrais de abastecimento do Pará S.a. – cEaSa/
Pa, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo Estatuto desta Em-
presa;
rESolVE:
Excluir as férias da servidora ana Paula Santana lopes, matrícu-
la 57191521/1, Portaria 052/2021, período 2019/2020 para gozo em 
09/08/2021 a 23/08/2021, publicada no doE nº 34.640 de 15/07/2021 
para o novo período de gozo de férias regulamentares da servidora desta 
cEaSa/Pa abaixo relacionada.

Matrícula Servidor Período aquisitivo Período de Gozo
57191521/1 ana Paula Santana lopes 2019/2020 02/08/2021 a 31/08/2021

registre-se, Publique-se e cumpra-se, em 02 de agosto de 2021.
JoSÉ aNToNio Scaff filHo
diretor – Presidente
cEaSa/Pa

Protocolo: 687301
..

secretaria de estado de Meio 
aMBieNte e sUsteNtaBiLidade

.

Portaria

Portaria Nº. 1208/2021-GaB/correG. 
BeLÉM/Pa 02 de aGosto de 2021.

a coordenação da corregedoria desta Secretaria de Estado de Meio 
ambiente e Sustentabilidade, no uso da competência que lhe foi delegada 
pela Portaria nº. 227/2019-GaB/SEMaS, de 28/02/2019, publicada no doE 
nº. 33817, de 06/03/2019, e com fundamento no art. 220, §2º da lei 
Estadual nº. 5.810/94;
coNSidEraNdo-SE os termos do Memo. n.º 052/2021-cSiNd, de 
02/08/2021, no qual o colegiado informa, em suma, que o acusado não 
atendeu o último edital de citação no prazo legal para apresentar a defesa, 
sendo declarado revel;
coNSidEraNdo-SE a indicação já sinalizada nos autos do PaE nº. 
2021/682535.
rESolVE:
art. 1º. designar o servidor fáBio NoBrE BraZ, Mat. nº 57194148/1, 
consultor Jurídico/SEMaS, para, sem prejuízo de suas demais atribuições, 
exercer o encargo de dEfENSor daTiVo do ex-servidor diEGo alMEida 
dE MESQUiTa, Mat. funcional nº. 57202303/3, nos autos da Sindicância 
disciplinar instaurada pela Portaria nº. 906/2019-GaB/corrEG, de 
19/06/2019(doE nº. 33901 de 24/06/2019), aditada pela Portaria nº. 
1257/2019-GaB/corrEG, de 19/08/2019(doE nº. 33956 de 20/08/2019), 
para apresentar dEfESa EScriTa, podendo requerer à comissão eventuais 
providências relacionadas diretamente a esta atividade, a fim de assegurar 
o contraditório e ampla defesa ao indiciado.
art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
lÍVio cÍcEro caMPBEll PoNTES
corregedor-SEMaS/Pa

Protocolo: 687261
Portaria Nº 1199 /2021-dGaF/GaB/seMas

o SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa E TEcNo-
loGiaS, no uso de suas atribuições, considerando a decreto s/n de 
19.02.2021, publicado no Diário Oficial do Estado nº 34.497 de 19 de fe-
vereiro de 2021;
coNSidEraNdo o Portaria nº 233/2021-GaB/SEMaS de 22.02.2021, 
publicado no Diário Oficial do Estado nº 34.500 de 24.02.2021;
coNSidEraNdo o artigo 74 paragrafo 2º da lei Estadual nº 5.810 de 24 
de janeiro de 1994;
coNSidEraNdo o documento nº 808639/2021.
 rESolV E:
iNTErroMPEr, a contar do dia 02/08/2021, por necessidade de 
serviços, o gozo de férias concedido através da Portaria nº 755/2021, 
publicado no doE de nº 34.604 de 07/06/2021, o servidor criSTiaNo da 
SilVa rocHa , id. funcional nº. 57212539/2, ocupante do cargo de TÉcNico 
EM GESTÃo dE aGroPEcUária , lotada na UNidadE rEGioNaliZada dE 
SaNTarÉM, restando 13 (treze) dias a serem usufruídos posteriormente.
Belém, 30 de julho de 2021
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
HUGo YUTaKa SUENaGa
Secretário adjunto de Gestão administrativa e Tecnologias

Protocolo: 687481
reMoÇÃo de serVidor

Portaria Nº01202/2021-GaB/seMas, de 30.07.2021
Servidor: aldo dE JESUS do NaSciMENTo MoraES
Matrícula: 57215562/1
cargo: Técnico em laboratório
da: diretoria de Gestão administrativa e financeira - dGaf
Para: diretoria de Meteorologia Hidrologia e Mudanças climáticas - diMUc
data da remoção: 28/07/2021
HUGo YUTaKa SUENaGa
Secretário adjunto de Gestão administrativa e Tecnologias

Protocolo: 687461
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desiGNar serVidor
.

Portaria Nº 01200/2021-GaB/seMas, de 29.07.2021
Servidora: Márcia liMa PorTEla
cargo: assessor
Matrícula: 5946261/1
i – dESiGNar, a servidora para responder pela coordenadoria da Unida-
de regionalizada de Santarém, durante o impedimento do titular aMil-
ToN alVES dE aGUiar, matrícula nº 5946261/1, de férias no período de 
01/08/2021 a 30/08/2021.
JoSÉ MaUro dE liMa o’ dE alMEida
Secretário de Estado de Meio ambiente e Sustentabilidade

Protocolo: 687268

.

.

errata
.

errata da Portaria Nº 1040/2021 – GaB/seMas, 
de 09/07/2021, PUBLicada No doe Nº 34.656 do dia 

02/08/2021,
oNde se LÊ: origem: Belém/Pa
 destino: Santarém/Pa e Novo Progresso/Pa
Leia-se: origem: Santarém/Pa
 destino: Novo Progresso/Pa

Protocolo: 687346

.

.

coNtrato
.

coNtrato: 073/2021-seMas/Pa
objeto: contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de ser-
viços de BUffET
Valor Total: r$ 71.210,00
Vigência: 02/08/2021 a 02/08/2022
assinatura: 02/08/2021
rEf. PrEGÃo ElETrÔNico N°003/TJPa/2021
aTa dE rEGiSTro dE PrEÇoS Nº 002/2021/TJPa
orçamento: PTrES 278338; foNTE 0116; ElEMENTo 339039 PlaNo iN-
TErNo: 4120008338c aÇÃo: 21347 GESTÃo: 00001 UNidadE: 27102 
contratado: Mc XErfaN rEcEPÇÕES - ME (cNPJ º 05.332.940/0001-00)
Endereço: rua Veiga cabral, nº 1212, Belém - Pa - cEP: 66.023-620, Tele-
fone: (91) 3225-1086/32243664, E-mail: asmulatas@yahoo.com.br
ordenador: José Mauro de lima o’ de almeida, Secretário de Estado de 
Meio ambiente e Sustentabilidade.

Protocolo: 687187

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 1009/2021 - GaB/seMas 06 de JULHo de 2021.
Objetivo: Participar de ação de fiscalização ambiental integrada com ór-
gãos que compõem a força Estadual de combate ao desmatamento.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: Novo Progresso/Pa, Tucuruí/Pa e rurópolis/Pa
Período: 02/07 a 30/07/2021 – 28 e ½ diárias
Servidores:
- 55832841 - rEGiNaldo SilVa da coNcEiÇÃo - (Policial Militar)
- 5810825 - JErri caValcaNTE dE aViZ - (Policial Militar)
- 572210922 – WElliNGToN JEffErSoN da SilVa carPaNÊda - (Policial 
Militar)
- 6402710 - alaNa PErEira fariaS - (Policial Militar)
ordENador: lilia Márcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa e financeira

Protocolo: 677129
Portaria Nº 1018/2021 - GaB/seMas 07 de JULHo de 2021.

Objetivo: Participar de ação de fiscalização ambiental integrada com ór-
gãos que compõem a força Estadual de combate ao desmatamento.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: Marabá/Pa, São félix do Xingu/Pa e aPa Triunfo do Xingu
Período: 02/07 a 30/07/2021 – 28 e ½ diárias
Servidores:
- 57225367/1 - aMaUridES caSTilHoS rodriGUES MEllo - (Perito cri-
minal)
- 5941286/1 - JEaNdErSoN carloS BriTo doS SaNToS - (auxiliar ope-
racional)
- 57196669/1 - JoÃo BaTiSTa SaNTaNa MaGNo - (Motorista)
ordENador: lilia Márcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa e financeira

Protocolo: 677310
Portaria Nº 1031/2021 - GaB/seMas 08 de JULHo de 2021.

Objetivo: Participar de ação de fiscalização ambiental integrada com ór-
gãos que compõem a força Estadual de combate ao desmatamento.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: Marabá/Pa, São félix do Xingu/Pa e aPa Triunfo do Xingu
Período: 02/07 a 30/07/2021 – 28 e ½ diárias

Servidores:
- 57009061 - doriEdSoN MElo PiNTo - (Policial Militar)
- 5799325 - ricardo alBErTo SilVa E SoUSa - (Policial Militar)
- 572226031 - TaciSo doS SaNToS rUiZ - (Policial Militar)
- 6401593 - SErGEi YUri cordoVil VilHENa da SilVa - (Policial Militar)
ordENador: lilia Márcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa e financeira

Protocolo: 678040
Portaria Nº 1032/2021 - GaB/seMas 08 de JULHo de 2021.

Objetivo: Participar de ação de fiscalização ambiental integrada com ór-
gãos que compõem a força Estadual de combate ao desmatamento.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: Marabá/Pa, São félix do Xingu/Pa e aPa Triunfo do Xingu.
Período: 02/07 a 30/07/2021 – 28 e ½ diárias
Servidores:
- 54185211/1 - diEGo fErNaNdES SaNToS SilVa - (Bombeiro Militar)
- 57218549/1 - raUZiEr WESclEY BriTo da SilVa - (Bombeiro Militar)
- 57173337/1 - aliSSoN cHUMBEr SilVa - (Bombeiro Militar)
- 5932411/1 - rENaN rEiS dE SoUZa - (Bombeiro Militar)
ordENador: lilia Márcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa e financeira

Protocolo: 678057
Portaria Nº 1033/2021 - GaB/seMas 08 de JULHo de 2021.

Objetivo: Realizar ação de fiscalização ambiental integrada com órgãos que 
compõem a força Estadual de combate ao desmatamento.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: Marabá/Pa, São félix do Xingu/Pa e aPa Triunfo do Xingu.
Período: 02/07 a 30/07/2021 – 28 e ½ diárias
Servidores:
- 80845771/3 - aNdErSoN TaVarES do carMo - (Tec. em Gestão de 
Meio ambiente / Gerente)
- 5953252/1 - Karla KaroliNE lEiTE do roSario - (Técnico em Gestão 
de Meio ambiente)
- 5954940/1 - faBio BENTES PiNHEiro - (Técnico em Gestão de Meio 
ambiente)
- 5943128/1 - EliElSoN dE JESUS MEdEiroS SoUSa - (Motorista)
ordENador: lilia Márcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa e financeira

Protocolo: 678290
Portaria Nº 1034/2021 - GaB/seMas 08 de JULHo de 2021.

Objetivo: Participar da ação de fiscalização ambiental integrada com ór-
gãos que compõem a força Estadual de combate ao desmatamento.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: Marabá/Pa, São félix do Xingu/Pa e aPa Triunfo do Xingu.
Período: 14/07 a 30/07/2021 – 16 e ½ diárias
Servidora:
- 5206600 - roSaMalENa dE oliVEira aBrEU - (delegado de Polícia)
ordENador: lilia Márcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa e financeira

Protocolo: 678326
Portaria Nº 1035/2021 - GaB/seMas 08 de JULHo de 2021.

Objetivo: Participar da ação de fiscalização ambiental integrada com ór-
gãos que compõem a força Estadual de combate ao desmatamento.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: Marabá/Pa, São félix do Xingu/Pa e aPa Triunfo do Xingu.
Período: 02/07 a 17/07/2021 – 15 e ½ diárias
Servidora:
- 54180059 - adriaNa carla MaGNo BarBoSa - (delegado de Polícia)
ordENador: lilia Márcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa e financeira

Protocolo: 678350
Portaria Nº 1042/2021 - GaB/seMas 09 de JULHo de 2021.

objetivo: realizar cubagem de madeiras no município citado.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Santarém/Pa.
destino: Senador José Porfírio/Pa
Período: 21/07 a 30/07/2021 – 09 e ½ diárias
Servidores:
- 57175209/1 - cESar PlaToN Maia - (Técnico em Gestão de infra-Es-
trutura)
- 5954924/1 - JoSE ariocKS dE lacErda - (Técnico em Gestão de Meio 
ambiente)
- 5234042/2 - lUiZ SErGio dE oliVEira MacHado - (aux. de Serviços 
operacionais)
- 57193748/1 - JoSE lUciaNo SaNToS rodriGUES - (Motorista)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa e financeira

Protocolo: 678555
Portaria Nº 1115/2021 - GaB/seMas 19 de JULHo de 2021.

Objetivo: Realizar ação conjunta de fiscalização ambiental com o Conselho 
regional de Engenharia e agronomia, nos SiloS e armazéns de estoca-
gens de empreendimentos, localizados nos municípios citados.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: Marabá/Pa, Santana do araguaia/Pa, Santa Maria das Barreiras/
Pa e conceição do araguaia/Pa
Período: 18/07 a 31/07/2021– 13 e ½ diárias
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Servidores:
- 57234782/1 - EliNEUZa faria da SilVa - (Técnico em Gestão de Meio 
ambiente)
- 5893920/3 - raQUEl SoarES SoUZa - (Técnico em Gestão de Meio 
ambiente)
- 5927761/2 - MicHEl doS SaNToS BoTElHo - (Motorista)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa de financeira

Protocolo: 681986
Portaria Nº 1171/2021 - GaB/seMas 28 de JULHo de 2021.

objetivo: realizar vistoria técnica prévia em PMfS, autorização de aUMP e 
renovação de lo em processos, localizados nos municípios citados.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Santarém/Pa
destino: Santarém(cachoeira do aruã)/ Placas/Pa e Prainha/Pa.
Período: 09/08 a 14/08/2021 – 05 e ½ diárias
Servidores:
- 57216164/1 - EriNElSoN PiMENTEl SoUSa - (Técnico em Gestão de 
Meio ambiente)
- 57214630/1 – JoSE Maria E SoUZa NETo - (Técnico em Gestão de Meio 
ambiente)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa e financeira

Protocolo: 685705

.

.

editaL de NotiFicaÇÃo
.

NotiFicaÇÃo 145754 GeFLor/coFisc/diFisc/saGra/2021
À
TrEMariM MadEiraS lTda
ENd: loTE oTáVio oNETTa, 06 - SETor iNdUSTrial ii.
cEP: 68.193-000 - NoVo ProGrESSo- Pará
Pelo presente instrumento, fica TREMARIM MADEIRAS LTDA,  notificado de 
acordo no que consta no auto de infração aUT 7001/09379/2017, na sede 
desta Secretaria, por elaborar ou apresentar informações totais ou parcial-
mente falsas e/ou enganosas nos sistemas oficiais de controle desta se-
cretaria (cEProf/SiSflora), ao movimentar o quantitativo de 12,192 m³ 
em creditos indevidos de madeira processada, conforme confirmado pelo 
proprio autuado na ocasião do procedimento de pagamento de reposição 
florestal realizado nesta secretaria atraves do documento nº 19845/2016 
e verificado em auditoria realizada no sistema oficial de controle desta 
secretaria. contrariando o art. 82 do decreto federal Nº 6.514/2008, En-
quadrando-se no art. 118, inciso Vi, da lei Estadual 5.887/1995, Em con-
sonância com o art. 70 da lei federal  nº 9.605/1998.
o autuado poderá apresentar defesa ou impugnação escrita ao referido 
auto no prazo de 15 dias a contar da data de ciência da presente notifica-
ção, podendo produzir as provas que julgar necessárias em atendimento 
ao disposto no art. 140 da lei Estadual Nº 5887/1995.
Este edital está estabelecido, conforme o art. 138, § 1°, inciso iii e § 3°da 
Lei Estadual n° 5.887/95, não cabendo nova notificação.
NotiFicaÇÃo 146080 GeFLor/coFisc/diFisc/saGra/2021

À
UidaMarQUES  rodriGUES VaZ
ENd: KM 45 TraVESSao coBra cHoca, ENTra 35 KM dE TraVESSao Na 
VolTa GraNdE do XiNGU.
cEP: 68.383-000 - ViTÓria do XiNGU - Pará
Pelo presente instrumento, fica o (a) senhor (a) UIDAMARQUES RODRI-
GUES VaZ, cPf: 223.016.152-00 , notificado de acordo com o auto do 
Processo infracional Nº 1389/2021, no qual consta o auto de infração 
aUT-2-S/20-04-00184/GEflor, lavrado na sede desta Secretaria, por des-
matar 32,47 hectares de florestas ou demais formas de vegetação natural 
ou utiliza-la com infrigência das normas de proteção, em área de reserva 
legal (arl),sem autorização ou licença da autoridade ambiental competen-
te ou com ele em desacordo. contrariando o art. 51, do decreto federal 
nº 6.514/2008, enquadrando-se no art. 118, inciso i e Vi, da/do da lei 
Estadual Nº 5.887/1995, em consonância com art. 70, da lei federal Nº 
9.605/1998 – art. 225. da/do constituição federal de 1988.
o (a) autuado (a) poderá apresentar defesa ou impugnação escrita ao 
referido auto no prazo de 15 dias a contar da data de ciência da presente 
notificação, podendo produzir as provas que julgar necessárias em atendi-
mento ao disposto no art. 140 da lei Estadual Nº 5887/1995.
Este edital está estabelecido, conforme o art. 138, § 1°, inciso iii e § 3°da 
Lei Estadual n° 5.887/95, não cabendo nova notificação.
NotiFicaÇÃo 146081 GeFLor/coFisc/diFisc/saGra/2021

À
UidaMarQUES  rodriGUES VaZ
ENd: KM 45 TraVESSao coBra cHoca, ENTra 35 KM dE TraVESSao Na 
VolTa GraNdE do XiNGU.
cEP: 68.383-000 - ViTÓria do XiNGU - Pará
Pelo presente instrumento, fica o (a) senhor (a) UidaMarQUES rodri-
GUES VAZ, CPF: 223.016.152-00 , notificado de acordo com o auto do 
Processo infracional Nº 1355/2021, no qual consta o auto de infração 
aUT-2-S/20-09-00598/GEflor, lavrado na sede desta Secretaria, por des-
matar 5,59 hectares de florestas ou demais formas de vegetação natural 
ou utiliza-la com infrigência das normas de proteção, em área de reserva 
legal (arl),sem autorização ou licença da autoridade ambiental competen-
te ou com ele em desacordo. contrariando o art. 51, do decreto federal 
nº 6.514/2008, enquadrando-se no art. 118, inciso i e Vi, da/do da lei 
Estadual Nº 5.887/1995, em consonância com art. 70, da lei federal Nº 
9.605/1998 – art. 225. da/do constituição federal de 1988.

o (a) autuado (a) poderá apresentar defesa ou impugnação escrita ao 
referido auto no prazo de 15 dias a contar da data de ciência da presente 
notificação, podendo produzir as provas que julgar necessárias em atendi-
mento ao disposto no art. 140 da lei Estadual Nº 5887/1995.
Este edital está estabelecido, conforme o art. 138, § 1°, inciso iii e § 3°da 
Lei Estadual n° 5.887/95, não cabendo nova notificação.
NotiFicaÇÃo 146082 GeFLor/coFisc/diFisc/saGra/2021

À
UidaMarQUES  rodriGUES VaZ
ENd: KM 45 TraVESSao coBra cHoca, ENTra 35 KM dE TraVESSao Na 
VolTa GraNdE do XiNGU.
cEP: 68.383-000 - ViTÓria do XiNGU - Pará
Pelo presente instrumento, fica o (a) senhor (a) UIDAMARQUES RODRI-
GUES VAZ, CPF: 223.016.152-00 , notificado de acordo com o auto do 
Processo infracional Nº 1387/2021, no qual consta o auto de infração 
aUT-2-S/20-08-00433/GEflor, lavrado na sede desta Secretaria, por des-
matar 12,68 hectares de florestas ou demais formas de vegetação natural 
ou utiliza-la com infrigência das normas de proteção, em área de reserva 
legal (arl),sem autorização ou licença da autoridade ambiental competen-
te ou com ele em desacordo. contrariando o art. 51, do decreto federal 
nº 6.514/2008, enquadrando-se no art. 118, inciso i e Vi, da/do da lei 
Estadual Nº 5.887/1995, em consonância com art. 70, da lei federal Nº 
9.605/1998 – art. 225. da/do constituição federal de 1988.
o (a) autuado (a) poderá apresentar defesa ou impugnação escrita ao 
referido auto no prazo de 15 dias a contar da data de ciência da presente 
notificação, podendo produzir as provas que julgar necessárias em atendi-
mento ao disposto no art. 140 da lei Estadual Nº 5887/1995.
Este edital está estabelecido, conforme o art. 138, § 1°, inciso iii e § 3°da 
Lei Estadual n° 5.887/95, não cabendo nova notificação.
NotiFicaÇÃo 146083 GeFLor/coFisc/diFisc/saGra/2021

À
SEBaSTiÃo doS SaNToS MENdES
ENd: rodoVia TraNSaMaZoNica KM 27, a 32 KM Na coMUNidadE Vila 
rica - ZoNa rUral.
cEP: 68.383-000 - ViTÓria do XiNGU - Pará
 Pelo presente instrumento, fica o (a) senhor (a) SEBASTIÃO DOS SAN-
TOS MENDES, CPF: 333.436.592-15 , notificado de acordo com o auto 
do Processo infracional Nº 1361/2021, no qual consta o auto de infração 
aUT-2-S/20-09-00607/GEflor, lavrado na sede desta Secretaria, por des-
matar 6,79 hectares de florestas ou demais formas de vegetação natural 
ou utiliza-la com infrigência das normas de proteção, em área de reserva 
legal (arl),sem autorização ou licença da autoridade ambiental competen-
te ou com ele em desacordo. contrariando o art. 51, do decreto federal 
nº 6.514/2008, enquadrando-se no art. 118, inciso i e Vi, da/do da lei 
Estadual Nº 5.887/1995, em consonância com art. 70, da lei federal Nº 
9.605/1998 – art. 225. da/do constituição federal de 1988.
o (a) autuado (a) poderá apresentar defesa ou impugnação escrita ao 
referido auto no prazo de 15 dias a contar da data de ciência da presente 
notificação, podendo produzir as provas que julgar necessárias em atendi-
mento ao disposto no art. 140 da lei Estadual Nº 5887/1995.
Este edital está estabelecido, conforme o art. 138, § 1°, inciso iii e § 3°da 
Lei Estadual n° 5.887/95, não cabendo nova notificação.
NotiFicaÇÃo 146084 GeFLor/coFisc/diFisc/saGra/2021

À
MaNoEl rodriGUES
ENd: rEGiÃo TaNcrEdo NEVES - ZoNa rUral, SiTio SaNTo aNTÔNio.
cEP: 68.385-000 - SÃo fÉliX do XiNGU - Pará
Pelo presente instrumento, fica o (a) senhor (a) MANOEL RODRIGUES, CPF: 
061.070.791-49 , notificado de acordo com o auto do Processo Infracional 
Nº 1385/2021, no qual consta o auto de infração aUT-2-S/20-05-00340/
GEflor, lavrado na sede desta Secretaria, por desmatar 6,22 hectares de 
florestas ou demais formas de vegetação natural ou utiliza-la com infrigên-
cia das normas de proteção, em área de reserva legal (arl),sem autoriza-
ção ou licença da autoridade ambiental competente ou com ele em desa-
cordo. contrariando o art. 51, do decreto federal nº 6.514/2008, enqua-
drando-se no art. 118, inciso i e Vi, da/do da lei Estadual Nº 5.887/1995, 
em consonância com art. 70, da lei federal Nº 9.605/1998 – art. 225. da/
do constituição federal de 1988.
o (a) autuado (a) poderá apresentar defesa ou impugnação escrita ao 
referido auto no prazo de 15 dias a contar da data de ciência da presente 
notificação, podendo produzir as provas que julgar necessárias em atendi-
mento ao disposto no art. 140 da lei Estadual Nº 5887/1995.
Este edital está estabelecido, conforme o art. 138, § 1°, inciso iii e § 3°da 
Lei Estadual n° 5.887/95, não cabendo nova notificação.
NotiFicaÇÃo 146085 GeFLor/coFisc/diFisc/saGra/2021

À
JoÃo PErEira da SilVa
ENd: SaiNdo da SEdE do MUNiciPio dE iPiXUNa PEla rodoVia Br 
010, KM 88, raMal do KM 88, raMal aGUa BraNca S/N - ZoNa rUral.
cEP: 68.637-000 - iPiXUNa do Pará - Pará
Pelo presente instrumento, fica o (a) senhor (a) JOÃO PEREIRA DA SIL-
VA, CPF: 243.888.152-68, notificado de acordo com o auto do Proces-
so infracional Nº 2384/2021, no qual consta o auto de infração aUT-
2-S/20-10-00994/GEflor, lavrado na sede desta Secretaria, por des-
matar 6,19 hectares de florestas ou demais formas de vegetação natural 
ou utiliza-la com infrigência das normas de proteção, em área de reserva 
legal (arl),sem autorização ou licença da autoridade ambiental competen-
te ou com ele em desacordo. contrariando o art. 51, do decreto federal 
nº 6.514/2008, enquadrando-se no art. 118, inciso i e Vi, da/do da lei 
Estadual Nº 5.887/1995, em consonância com art. 70, da lei federal Nº 
9.605/1998 – art. 225. da/do constituição federal de 1988.
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o (a) autuado (a) poderá apresentar defesa ou impugnação escrita ao 
referido auto no prazo de 15 dias a contar da data de ciência da presente 
notificação, podendo produzir as provas que julgar necessárias em atendi-
mento ao disposto no art. 140 da lei Estadual Nº 5887/1995.
Este edital está estabelecido, conforme o art. 138, § 1°, inciso iii e § 3°da 
Lei Estadual n° 5.887/95, não cabendo nova notificação.
NotiFicaÇÃo 146087 GeFLor/coFisc/diFisc/saGra/2021

À
raiMUNdo dE criSTo cUNHa
ENd: coMUNidadE PoNTiNHa S/N.
cEP: 68.637-000 - iPiXUNa do Pará - Pará
Pelo presente instrumento, fica o (a) senhor (a) RAIMUNDO DE CRISTO 
CUNHA, CPF: 892.203.072-00, notificado de acordo com o auto do Pro-
cesso infracional Nº 2379/2021, no qual consta o auto de infração aU-
T-2-S/20-10-00957/GEflor, lavrado na sede desta Secretaria, por des-
matar 2,36 hectares de florestas ou demais formas de vegetação natural 
ou utiliza-la com infrigência das normas de proteção, em área de reserva 
legal (arl),sem autorização ou licença da autoridade ambiental competen-
te ou com ele em desacordo. contrariando o art. 51, do decreto federal 
nº 6.514/2008, enquadrando-se no art. 118, inciso i e Vi, da/do da lei 
Estadual Nº 5.887/1995, em consonância com art. 70, da lei federal Nº 
9.605/1998 – art. 225. da/do constituição federal de 1988.
o (a) autuado (a) poderá apresentar defesa ou impugnação escrita ao 
referido auto no prazo de 15 dias a contar da data de ciência da presente 
notificação, podendo produzir as provas que julgar necessárias em atendi-
mento ao disposto no art. 140 da lei Estadual Nº 5887/1995.
Este edital está estabelecido, conforme o art. 138, § 1°, inciso iii e § 3°da 
Lei Estadual n° 5.887/95, não cabendo nova notificação.
NotiFicaÇÃo 146088 GeFLor/coFisc/diFisc/saGra/2021

À
aNToNio PErEira dE SoUSa
ENd: rodoVia Pa 150, ViciNal 12, M/E do rio cairari, Vila EliM.
cEP: 68.450-000 -MoJU - Pará
Pelo presente instrumento, fica o (a) senhor (a) ANTONIO PEREIRA DE 
SoUSa, cPf: 246.855.262-87, notificado de acordo com o auto do Pro-
cesso infracional Nº 1366/2021, no qual consta o auto de infração aUT-
2-S/20-09-00622/GEflor, lavrado na sede desta Secretaria, por desma-
tar 14,93 hectares de florestas ou demais formas de vegetação natural 
ou utiliza-la com infrigência das normas de proteção, em área de reserva 
legal (arl),sem autorização ou licença da autoridade ambiental competen-
te ou com ele em desacordo. contrariando o art. 51, do decreto federal 
nº 6.514/2008, enquadrando-se no art. 118, inciso i e Vi, da/do da lei 
Estadual Nº 5.887/1995, em consonância com art. 70, da lei federal Nº 
9.605/1998 – art. 225. da/do constituição federal de 1988.
o (a) autuado (a) poderá apresentar defesa ou impugnação escrita ao 
referido auto no prazo de 15 dias a contar da data de ciência da presente 
notificação, podendo produzir as provas que julgar necessárias em atendi-
mento ao disposto no art. 140 da lei Estadual Nº 5887/1995.
Este edital está estabelecido, conforme o art. 138, § 1°, inciso iii e § 3°da 
Lei Estadual n° 5.887/95, não cabendo nova notificação.
NotiFicaÇÃo 146089 GeFLor/coFisc/diFisc/saGra/2021

À
fraNciSco GilMar cardoSo
ENd: faZENda PÉ do Morro - ZoNa rUral.
cEP: 68.210-000 -cUrUá - Pará
Pelo presente instrumento, fica o (a) senhor (a) FRANCISCO GILMAR CAR-
DOSO, CPF: 701.818.142-93, notificado de acordo com o auto do Pro-
cesso infracional Nº 2526/2021, no qual consta o auto de infração aU-
T-2-S/20-10-00967/GEflor, lavrado na sede desta Secretaria, por des-
matar 3,92 hectares de florestas ou demais formas de vegetação natural 
ou utiliza-la com infrigência das normas de proteção, em área de reserva 
legal (arl),sem autorização ou licença da autoridade ambiental competen-
te ou com ele em desacordo. contrariando o art. 51, do decreto federal 
nº 6.514/2008, enquadrando-se no art. 118, inciso i e Vi, da/do da lei 
Estadual Nº 5.887/1995, em consonância com art. 70, da lei federal Nº 
9.605/1998 – art. 225. da/do constituição federal de 1988.
o (a) autuado (a) poderá apresentar defesa ou impugnação escrita ao 
referido auto no prazo de 15 dias a contar da data de ciência da presente 
notificação, podendo produzir as provas que julgar necessárias em atendi-
mento ao disposto no art. 140 da lei Estadual Nº 5887/1995.
Este edital está estabelecido, conforme o art. 138, § 1°, inciso iii e § 3°da 
Lei Estadual n° 5.887/95, não cabendo nova notificação.
NotiFicaÇÃo 146092 GeFLor/coFisc/diFisc/saGra/2021

À
EdSoN roBErTo dE carValHo
ENd: faZENda rio NoVo - ZoNa rUral
cEP: 68.378-899 - alTaMira - Pará
Pelo presente instrumento, fica o (a) senhor (a) EDSON ROBERTO DE 
CARVALHO, CPF: 769.885.701-87, notificado de acordo com o auto do 
Processo infracional Nº 2722/2021, no qual consta o auto de infração 
aUT-2-S/20-10-00679/GEflor, lavrado na sede desta Secretaria, por des-
matar 52,08 hectares de florestas ou demais formas de vegetação natural 
ou utiliza-la com infrigência das normas de proteção, em área de reserva 
legal (arl),sem autorização ou licença da autoridade ambiental competen-
te ou com ele em desacordo. contrariando o art. 51, do decreto federal 
nº 6.514/2008, enquadrando-se no art. 118, inciso i e Vi, da/do da lei 
Estadual Nº 5.887/1995, em consonância com art. 70, da lei federal Nº 
9.605/1998 – art. 225. da/do constituição federal de 1988.

o (a) autuado (a) poderá apresentar defesa ou impugnação escrita ao 
referido auto no prazo de 15 dias a contar da data de ciência da presente 
notificação, podendo produzir as provas que julgar necessárias em atendi-
mento ao disposto no art. 140 da lei Estadual Nº 5887/1995.
Este edital está estabelecido, conforme o art. 138, § 1°, inciso iii e § 3°da 
Lei Estadual n° 5.887/95, não cabendo nova notificação.
NotiFicaÇÃo 146093 GeFLor/coFisc/diFisc/saGra/2021

À
Kaio foNTES MoUra
ENd: aPa TriUNfo do XiNGU - ZoNa rUral.
cEP: 68.370-000 - alTaMira - Pará
Pelo presente instrumento, fica o (a) senhor (a) KAIO FONTES MOURA, CPF: 
044.264.042-07, notificado de acordo com o auto do Processo Infracional Nº 
906/2021, no qual consta o auto de infração aUT-2-S/20-10-00663/GEflor, 
lavrado na sede desta Secretaria, por desmatar 91,29 hectares de florestas ou 
demais formas de vegetação natural ou utiliza-la com infrigência das normas de 
proteção, em área de reserva legal (arl),sem autorização ou licença da autorida-
de ambiental competente ou com ele em desacordo. contrariando o art. 51, do 
decreto federal nº 6.514/2008, enquadrando-se no art. 118, inciso i e Vi, da/
do da lei Estadual Nº 5.887/1995, em consonância com art. 70, da lei federal 
Nº 9.605/1998 – art. 225. da/do constituição federal de 1988.
o (a) autuado (a) poderá apresentar defesa ou impugnação escrita ao 
referido auto no prazo de 15 dias a contar da data de ciência da presente 
notificação, podendo produzir as provas que julgar necessárias em atendi-
mento ao disposto no art. 140 da lei Estadual Nº 5887/1995.
Este edital está estabelecido, conforme o art. 138, § 1°, inciso iii e § 3°da 
Lei Estadual n° 5.887/95, não cabendo nova notificação.
NotiFicaÇÃo 146094 GeFLor/coFisc/diFisc/saGra/2021

À
EdilSoN roSa da SilVa
ENd: coMUNidadE NoVa ESPEraNÇa S/N - ZoNa rUral.
cEP: 68.630-000 - iPiXUNa do Pará - Pará
Pelo presente instrumento, fica o (a) senhor (a) EDILSON ROSA DA 
SILVA, CPF: 783.242.202-59, notificado de acordo com o auto do Pro-
cesso infracional Nº 1394/2021, no qual consta o auto de infração aU-
T-2-S/20-11-00396/GEflor, lavrado na sede desta Secretaria, por des-
matar 2,27 hectares de florestas ou demais formas de vegetação natural 
ou utiliza-la com infrigência das normas de proteção, em área de reserva 
legal (arl),sem autorização ou licença da autoridade ambiental competen-
te ou com ele em desacordo. contrariando o art. 51, do decreto federal 
nº 6.514/2008, enquadrando-se no art. 118, inciso i e Vi, da/do da lei 
Estadual Nº 5.887/1995, em consonância com art. 70, da lei federal Nº 
9.605/1998 – art. 225. da/do constituição federal de 1988.
o (a) autuado (a) poderá apresentar defesa ou impugnação escrita ao 
referido auto no prazo de 15 dias a contar da data de ciência da presente 
notificação, podendo produzir as provas que julgar necessárias em atendi-
mento ao disposto no art. 140 da lei Estadual Nº 5887/1995.
Este edital está estabelecido, conforme o art. 138, § 1°, inciso iii e § 3°da 
Lei Estadual n° 5.887/95, não cabendo nova notificação.
NotiFicaÇÃo 146095 GeFLor/coFisc/diFisc/saGra/2021

À
Maria aParEcida GoNÇalVES dE SoUZa
ENd: PrÓXiMo a Vila PlaNo doUrado.
cEP: 68.380-000 - SÃo fÉliX do XiNGU  - Pará
Pelo presente instrumento, fica o (a) senhor (a) MARIA APARECIDA GONÇALVES 
DE SOUZA, CPF: 998.370.211-87, notificado de acordo com o auto do Processo 
infracional Nº 2670/2021, no qual consta o auto de infração aUT-2-S/20-11-00521/
GEFLOR, lavrado na sede desta Secretaria, por desmatar 28,17 hectares de florestas 
ou demais formas de vegetação natural ou utiliza-la com infrigência das normas de 
proteção, em área de reserva legal (arl),sem autorização ou licença da autoridade 
ambiental competente ou com ele em desacordo. contrariando o art. 51, do decreto 
federal nº 6.514/2008, enquadrando-se no art. 118, inciso i e Vi, da/do da lei Es-
tadual Nº 5.887/1995, em consonância com art. 70, da lei federal Nº 9.605/1998 
– art. 225. da/do constituição federal de 1988.
o (a) autuado (a) poderá apresentar defesa ou impugnação escrita ao 
referido auto no prazo de 15 dias a contar da data de ciência da presente 
notificação, podendo produzir as provas que julgar necessárias em atendi-
mento ao disposto no art. 140 da lei Estadual Nº 5887/1995.
Este edital está estabelecido, conforme o art. 138, § 1°, inciso iii e § 3°da 
Lei Estadual n° 5.887/95, não cabendo nova notificação.
NotiFicaÇÃo 146096 GeFLor/coFisc/diFisc/saGra/2021

À
carliNda BalMaNTE dE oliVEira
ENd: rodoVia ErNESTo aciolY, KM 34, raMal BaNaNal - ZoNa rUral.
cEP: 68.383-000 - ViTÓria do XiNGU  - Pará
Pelo presente instrumento, fica o (a) senhor (a) CARLINDA BALMANTE 
DE OLIVEIRA, CPF: 220.622.068-79, notificado de acordo com o auto do 
Processo infracional Nº 1978/2021, no qual consta o auto de infração 
aUT-2-S/20-09-00652/GEflor, lavrado na sede desta Secretaria, por des-
matar 10,05 hectares de florestas ou demais formas de vegetação natural 
ou utiliza-la com infrigência das normas de proteção, em área de reserva 
legal (arl),sem autorização ou licença da autoridade ambiental competen-
te ou com ele em desacordo. contrariando o art. 51, do decreto federal 
nº 6.514/2008, enquadrando-se no art. 118, inciso i e Vi, da/do da lei 
Estadual Nº 5.887/1995, em consonância com art. 70, da lei federal Nº 
9.605/1998 – art. 225. da/do constituição federal de 1988.
o (a) autuado (a) poderá apresentar defesa ou impugnação escrita ao 
referido auto no prazo de 15 dias a contar da data de ciência da presente 
notificação, podendo produzir as provas que julgar necessárias em atendi-
mento ao disposto no art. 140 da lei Estadual Nº 5887/1995.
Este edital está estabelecido, conforme o art. 138, § 1°, inciso iii e § 3°da 
Lei Estadual n° 5.887/95, não cabendo nova notificação.
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NotiFicaÇÃo 146097 GeFLor/coFisc/diFisc/saGra/2021
À
JoSE Maria MarTiNS corrEa
ENd: raMal do EScoNdido, coMUNidadE do aNdiroBal, KM 20, S/N.
cEP: 68.200-000 - alENQUEr  - Pará
Pelo presente instrumento, fica o (a) senhor (a) JOSÉ MARIA MARTINS 
CORRÊA, CPF: 135.178.992-91, notificado de acordo com o auto do Pro-
cesso infracional Nº 62/2021, no qual consta o auto de infração aUT-
2-S/20-10-00527/GEflor, lavrado na sede desta Secretaria, por desma-
tar 11,91 hectares de florestas ou demais formas de vegetação natural 
ou utiliza-la com infrigência das normas de proteção, em área de reserva 
legal (arl),sem autorização ou licença da autoridade ambiental competen-
te ou com ele em desacordo. contrariando o art. 51, do decreto federal 
nº 6.514/2008, enquadrando-se no art. 118, inciso i e Vi, da/do da lei 
Estadual Nº 5.887/1995, em consonância com art. 70, da lei federal Nº 
9.605/1998 – art. 225. da/do constituição federal de 1988.
o (a) autuado (a) poderá apresentar defesa ou impugnação escrita ao 
referido auto no prazo de 15 dias a contar da data de ciência da presente 
notificação, podendo produzir as provas que julgar necessárias em atendi-
mento ao disposto no art. 140 da lei Estadual Nº 5887/1995.
Este edital está estabelecido, conforme o art. 138, § 1°, inciso iii e § 3°da 
Lei Estadual n° 5.887/95, não cabendo nova notificação.
NotiFicaÇÃo 146099 GeFLor/coFisc/diFisc/saGra/2021

À
EdiVaNdro GoiS da SilVa
ENd: coMUNidadE Praia GraNdE S/N - ZoNa rUral.
cEP: 68.200-000 - alENQUEr  - Pará
Pelo presente instrumento, fica o (a) senhor (a) EDIVANDRO GOIS DA 
SILVA, CPF: 958.656.912-87, notificado de acordo com o auto do Pro-
cesso infracional Nº 375/2021, no qual consta o auto de infração aU-
T-2-S/20-10-00554/GEflor, lavrado na sede desta Secretaria, por des-
matar 5,66 hectares de florestas ou demais formas de vegetação natural 
ou utiliza-la com infrigência das normas de proteção, em área de reserva 
legal (arl),sem autorização ou licença da autoridade ambiental competen-
te ou com ele em desacordo. contrariando o art. 51, do decreto federal 
nº 6.514/2008, enquadrando-se no art. 118, inciso i e Vi, da/do da lei 
Estadual Nº 5.887/1995, em consonância com art. 70, da lei federal Nº 
9.605/1998 – art. 225. da/do constituição federal de 1988.
o (a) autuado (a) poderá apresentar defesa ou impugnação escrita ao 
referido auto no prazo de 15 dias a contar da data de ciência da presente 
notificação, podendo produzir as provas que julgar necessárias em atendi-
mento ao disposto no art. 140 da lei Estadual Nº 5887/1995.
Este edital está estabelecido, conforme o art. 138, § 1°, inciso iii e § 3°da 
Lei Estadual n° 5.887/95, não cabendo nova notificação.
NotiFicaÇÃo 146100 GeFLor/coFisc/diFisc/saGra/2021

À
laUdENildo BaTiSTa dE oliVEira
ENd: coMUNidadE TraVESSÃo - raMal do TraVaESSÃo - ZoNa rUral 
S/N.
cEP: 68.200-000 - alENQUEr  - Pará
Pelo presente instrumento, fica o (a) senhor (a) laUdENildo BaTiSTa 
DE OLIVEIRA, CPF: 968.853.512-53, notificado de acordo com o auto do 
Processo infracional Nº 40/2021, no qual consta o auto de infração aU-
T-2-S/20-10-00521/GEflor, lavrado na sede desta Secretaria, por des-
matar 2,66 hectares de florestas ou demais formas de vegetação natural 
ou utiliza-la com infrigência das normas de proteção, em área de reserva 
legal (arl),sem autorização ou licença da autoridade ambiental competen-
te ou com ele em desacordo. contrariando o art. 51, do decreto federal 
nº 6.514/2008, enquadrando-se no art. 118, inciso i e Vi, da/do da lei 
Estadual Nº 5.887/1995, em consonância com art. 70, da lei federal Nº 
9.605/1998 – art. 225. da/do constituição federal de 1988.
o (a) autuado (a) poderá apresentar defesa ou impugnação escrita ao 
referido auto no prazo de 15 dias a contar da data de ciência da presente 
notificação, podendo produzir as provas que julgar necessárias em atendi-
mento ao disposto no art. 140 da lei Estadual Nº 5887/1995.
Este edital está estabelecido, conforme o art. 138, § 1°, inciso iii e § 3°da 
Lei Estadual n° 5.887/95, não cabendo nova notificação.
NotiFicaÇÃo 146102 GeFLor/coFisc/diFisc/saGra/2021

À
aPoNiaNo rodriGUES caSTro
ENd: Pa 254, KM 09, raMal do PacoVal, coMUNidadE caBiÇEira do 
cUiPEUa.
cEP: 68.200-000 - alENQUEr  - Pará
Pelo presente instrumento, fica o (a) senhor (a) APONIANO RODRIGUES 
CASTRO, CPF: 260.959.802-59, notificado de acordo com o auto do Pro-
cesso infracional Nº 70/2021, no qual consta o auto de infração aUT-
2-S/20-10-00538/GEflor, lavrado na sede desta Secretaria, por desma-
tar 12,92 hectares de florestas ou demais formas de vegetação natural 
ou utiliza-la com infrigência das normas de proteção, em área de reserva 
legal (arl),sem autorização ou licença da autoridade ambiental competen-
te ou com ele em desacordo. contrariando o art. 51, do decreto federal 
nº 6.514/2008, enquadrando-se no art. 118, inciso i e Vi, da/do da lei 
Estadual Nº 5.887/1995, em consonância com art. 70, da lei federal Nº 
9.605/1998 – art. 225. da/do constituição federal de 1988.
o (a) autuado (a) poderá apresentar defesa ou impugnação escrita ao 
referido auto no prazo de 15 dias a contar da data de ciência da presente 
notificação, podendo produzir as provas que julgar necessárias em atendi-
mento ao disposto no art. 140 da lei Estadual Nº 5887/1995.
Este edital está estabelecido, conforme o art. 138, § 1°, inciso iii e § 3°da 
Lei Estadual n° 5.887/95, não cabendo nova notificação.

NotiFicaÇÃo 146103 GeFLor/coFisc/diFisc/saGra/2021
À
JoSE PErEira da SilVa NETo
ENd: Br 163, KM 932, adT 15 KM Vic. clariEr, S/N - GlEBa cUrUaÉS 
- caSTElo doS SoNHoS.
cEP: 68.379-200 - alTaMira - Pará
Pelo presente instrumento, fica o (a) senhor (a) JOSE PEREIRA DA SIL-
VA NETO, CPF: 086.062.699-72, notificado de acordo com o auto do Pro-
cesso infracional Nº 3088/2021, no qual consta o auto de infração aUT-
2-S/20-10-00843/GEflor, lavrado na sede desta Secretaria, por desma-
tar 11,14 hectares de florestas ou demais formas de vegetação natural 
ou utiliza-la com infrigência das normas de proteção, em área de reserva 
legal (arl),sem autorização ou licença da autoridade ambiental competen-
te ou com ele em desacordo. contrariando o art. 51, do decreto federal 
nº 6.514/2008, enquadrando-se no art. 118, inciso i e Vi, da/do da lei 
Estadual Nº 5.887/1995, em consonância com art. 70, da lei federal Nº 
9.605/1998 – art. 225. da/do constituição federal de 1988.
o (a) autuado (a) poderá apresentar defesa ou impugnação escrita ao 
referido auto no prazo de 15 dias a contar da data de ciência da presente 
notificação, podendo produzir as provas que julgar necessárias em atendi-
mento ao disposto no art. 140 da lei Estadual Nº 5887/1995.
Este edital está estabelecido, conforme o art. 138, § 1°, inciso iii e § 3°da 
Lei Estadual n° 5.887/95, não cabendo nova notificação.
NotiFicaÇÃo 146143 GeFLor/coFisc/diFisc/saGra/2021

À
UidaMarQUES rodriGUES VaZ
ENd: KM 45 TraVESSÃo coBra cHoca, ENTra 35 KM dE TraVESSÃo Na 
VolTa GraNdE do XiNGU.
cEP: 68.383-000 - ViTÓria do XiNGU - Pará
Pelo presente instrumento, fica o (a) Senhor (a) UIDAMARQUES RODRI-
GUES VAZ, CPF: 223.016.152-00, notificado de acordo com o auto do Pro-
cesso infracional Nº 1323/2021, no qual consta o auto de infração aUT-
2-S/20-04-00183 GEflor, lavrado na sede desta Secretaria, por desmatar 
2,51 hectares de vegetação nativa,objeto de especial preservação, dentro 
do Bioma amazônico,sem autorização ou licença do órgão ambiental com-
petente ou com ele em desacordo. contrariando o art. 50, do decreto 
federal Nº 6.514/2008, enquadrando-se no art. 118, inciso Vi, da/do da 
lei Estadual Nº 5.887/1995, em consonância com art. 70, da lei federal 
Nº 9.605/1998 - art. 225, da/do constituição federal de 1988.
o (a) autuado (a) poderá apresentar defesa ou impugnação escrita ao 
referido auto no prazo de 15 dias a contar da data de ciência da presente 
notificação, podendo produzir as provas que julgar necessárias em atendi-
mento ao disposto no art. 140 da lei Estadual Nº 5887/1995.
Este edital está estabelecido, conforme o art. 138, § 1°, inciso iii e § 3°da 
Lei Estadual n° 5.887/95, não cabendo nova notificação.
NotiFicaÇÃo 146145 GeFLor/coFisc/diFisc/saGra/2021

À
UidaMarQUES rodriGUES VaZ
ENd: KM 45 TraVESSÃo coBra cHoca, ENTra 35 KM dE TraVESSÃo Na 
VolTa GraNdE do XiNGU.
cEP: 68.383-000 - ViTÓria do XiNGU - Pará
Pelo presente instrumento, fica o (a) Senhor (a) UIDAMARQUES RODRI-
GUES VAZ, CPF: 223.016.152-00, notificado de acordo com o auto do Pro-
cesso infracional Nº 1041/2021, no qual consta o auto de infração aUT-
2-S/20-08-00432 GEflor, lavrado na sede desta Secretaria, por desmatar 
0,29 hectares de vegetação nativa,objeto de especial preservação, dentro 
do Bioma amazônico,sem autorização ou licença do órgão ambiental com-
petente ou com ele em desacordo. contrariando o art. 50, do decreto 
federal Nº 6.514/2008, enquadrando-se no art. 118, inciso Vi, da/do da 
lei Estadual Nº 5.887/1995, em consonância com art. 70, da lei federal 
Nº 9.605/1998 - art. 225, da/do constituição federal de 1988.
o (a) autuado (a) poderá apresentar defesa ou impugnação escrita ao 
referido auto no prazo de 15 dias a contar da data de ciência da presente 
notificação, podendo produzir as provas que julgar necessárias em atendi-
mento ao disposto no art. 140 da lei Estadual Nº 5887/1995.
Este edital está estabelecido, conforme o art. 138, § 1°, inciso iii e § 3°da 
Lei Estadual n° 5.887/95, não cabendo nova notificação.
NotiFicaÇÃo 146146 GeFLor/coFisc/diFisc/saGra/2021

À
JoÃo BarBoSa doS SaNToS
ENd: ESTrada Para iriri, a 145 KM Virar a aESQUErda PEla Vic. 
PErcorrEr aProX. 25 KM - ZoNa rUral.
cEP: 68.380-000 -SÃo fÉliX  do XiNGU - Pará
Pelo presente instrumento, fica o (a) Senhor (a) JOÃO BARBOSA DOS 
SANTOS, CPF: 031.837.254-10, notificado de acordo com o auto do Pro-
cesso infracional Nº 1067/2021, no qual consta o auto de infração aUT-
2-S/20-09-00676 GEflor, lavrado na sede desta Secretaria, por desma-
tar 1.009,75 hectares de vegetação nativa,objeto de especial preservação, 
dentro do Bioma amazônico,sem autorização ou licença do órgão ambien-
tal competente ou com ele em desacordo. contrariando o art. 50, do de-
creto federal Nº 6.514/2008, enquadrando-se no art. 118, inciso Vi, da/
do da lei Estadual Nº 5.887/1995, em consonância com art. 70, da lei 
federal Nº 9.605/1998 - art. 225, da/do constituição federal de 1988.
o (a) autuado (a) poderá apresentar defesa ou impugnação escrita ao 
referido auto no prazo de 15 dias a contar da data de ciência da presente 
notificação, podendo produzir as provas que julgar necessárias em atendi-
mento ao disposto no art. 140 da lei Estadual Nº 5887/1995.
Este edital está estabelecido, conforme o art. 138, § 1°, inciso iii e § 3°da 
Lei Estadual n° 5.887/95, não cabendo nova notificação.
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NotiFicaÇÃo 146148 GeFLor/coFisc/diFisc/saGra/2021
À
Jadir  JoSÉ da SilVa
ENd: faZENda irMÃoS Horácio i , S/N - ZoNa rUral.
cEP: 68.380-000 -SÃo fÉliX  do XiNGU - Pará
Pelo presente instrumento, fica o (a) Senhor (a) JADIR JOSÉ DA SIL-
VA , CPF: 766.701.801-44, notificado de acordo com o auto do Proces-
so infracional Nº 1050/2021, no qual consta o auto de infração aUT-
2-S/20-09-00707 GEflor, lavrado na sede desta Secretaria, por desmatar 
191,49 hectares de vegetação nativa,objeto de especial preservação, den-
tro do Bioma amazônico,sem autorização ou licença do órgão ambiental 
competente ou com ele em desacordo. contrariando o art. 50, do decreto 
federal Nº 6.514/2008, enquadrando-se no art. 118, inciso Vi, da/do da 
lei Estadual Nº 5.887/1995, em consonância com art. 70, da lei federal 
Nº 9.605/1998 - art. 225, da/do constituição federal de 1988.
o (a) autuado (a) poderá apresentar defesa ou impugnação escrita ao 
referido auto no prazo de 15 dias a contar da data de ciência da presente 
notificação, podendo produzir as provas que julgar necessárias em atendi-
mento ao disposto no art. 140 da lei Estadual Nº 5887/1995.
Este edital está estabelecido, conforme o art. 138, § 1°, inciso iii e § 3°da 
Lei Estadual n° 5.887/95, não cabendo nova notificação.
NotiFicaÇÃo 146149 GeFLor/coFisc/diFisc/saGra/2021

À
JoÃo fErrEira rioS
ENd: Br 230 KM 238 (Mar X aTM) ViciNal 238 a 40 KM da faiXa - ZoNa 
rUral.
cEP: 68.485-000 - PacaJá - Pará
Pelo presente instrumento, fica o (a) Senhor (a) JOÃO FERREIRA RIOS 
, CPF: 821.948.072-68, notificado de acordo com o auto do Proces-
so infracional Nº 1087/2021, no qual consta o auto de infração aUT-
2-S/21-01-00144 GEflor, lavrado na sede desta Secretaria, por desmatar 
37,85 hectares de vegetação nativa,objeto de especial preservação, den-
tro do Bioma amazônico,sem autorização ou licença do órgão ambiental 
competente ou com ele em desacordo. contrariando o art. 50, do decreto 
federal Nº 6.514/2008, enquadrando-se no art. 118, inciso Vi, da/do da 
lei Estadual Nº 5.887/1995, em consonância com art. 70, da lei federal 
Nº 9.605/1998 - art. 225, da/do constituição federal de 1988.
o (a) autuado (a) poderá apresentar defesa ou impugnação escrita ao 
referido auto no prazo de 15 dias a contar da data de ciência da presente 
notificação, podendo produzir as provas que julgar necessárias em atendi-
mento ao disposto no art. 140 da lei Estadual Nº 5887/1995.
Este edital está estabelecido, conforme o art. 138, § 1°, inciso iii e § 3°da 
Lei Estadual n° 5.887/95, não cabendo nova notificação.
NotiFicaÇÃo 146150 GeFLor/coFisc/diFisc/saGra/2021

À
aNa clEYdE dE SoUZa cardiaS
ENd: Br 230, rod. TraNSaMaZoNica KM 250 SENT. MBa X aTM TraN-
Saladario P.a rio BaNdEira Vic. 02 loTE 56 KM 04.
cEP: 68.485-000 - PacaJá - Pará
Pelo presente instrumento, fica o (a) Senhor (a) ANA CLEYDE DE SOUZA 
CARDIAS, CPF: 724.912.562-15, notificado de acordo com o auto do Pro-
cesso infracional Nº 4086/2021, no qual consta o auto de infração aUT-
2-S/21-01-00373 GEflor, lavrado na sede desta Secretaria, por desmatar 
8,6237 hectares de vegetação nativa,objeto de especial preservação, den-
tro do Bioma amazônico,sem autorização ou licença do órgão ambiental 
competente ou com ele em desacordo. contrariando o art. 50, do decreto 
federal Nº 6.514/2008, enquadrando-se no art. 118, inciso Vi, da/do da 
lei Estadual Nº 5.887/1995, em consonância com art. 70, da lei federal 
Nº 9.605/1998 - art. 225, da/do constituição federal de 1988.
o (a) autuado (a) poderá apresentar defesa ou impugnação escrita ao 
referido auto no prazo de 15 dias a contar da data de ciência da presente 
notificação, podendo produzir as provas que julgar necessárias em atendi-
mento ao disposto no art. 140 da lei Estadual Nº 5887/1995.
Este edital está estabelecido, conforme o art. 138, § 1°, inciso iii e § 3°da 
lei Estadual n° 5.887/95, não cabendo nova notificação.
NotiFicaÇÃo 146151 GeFLor/coFisc/diFisc/saGra/2021

À
iSMEraldiNa da SilVa alMEida
ENd: BoM JESUS, ViciNal 300, KM 12 - ZoNa rUral.
cEP: 68.485-000 - PacaJá - Pará
Pelo presente instrumento, fica o (a) Senhor (a) ISMERALDINA DA SILVA 
ALMEIDA, CPF: 736.424.872-20, notificado de acordo com o auto do Pro-
cesso infracional Nº 1091/2021, no qual consta o auto de infração aUT-
2-S/21-01-00140 GEflor, lavrado na sede desta Secretaria, por desmatar 
7,16 hectares de vegetação nativa,objeto de especial preservação, dentro 
do Bioma amazônico,sem autorização ou licença do órgão ambiental com-
petente ou com ele em desacordo. contrariando o art. 50, do decreto 
federal Nº 6.514/2008, enquadrando-se no art. 118, inciso Vi, da/do da 
lei Estadual Nº 5.887/1995, em consonância com art. 70, da lei federal 
Nº 9.605/1998 - art. 225, da/do constituição federal de 1988.
o (a) autuado (a) poderá apresentar defesa ou impugnação escrita ao 
referido auto no prazo de 15 dias a contar da data de ciência da presente 
notificação, podendo produzir as provas que julgar necessárias em atendi-
mento ao disposto no art. 140 da lei Estadual Nº 5887/1995.
Este edital está estabelecido, conforme o art. 138, § 1°, inciso iii e § 3°da 
Lei Estadual n° 5.887/95, não cabendo nova notificação.

NotiFicaÇÃo 146153 GeFLor/coFisc/diFisc/saGra/2021
À
fraNKliN raiMUNdo SilVa
ENd: aV. aNToNio MarQUES riBEiro , 85 - cENTro.
cEP: 68.380-000 - SÃo fÉliX do XiNGU - Pará
Pelo presente instrumento, fica o (a) Senhor (a) FRANKLIN RAIMUNDO 
SILVA, CPF: 992.060.211-68, notificado de acordo com o auto do Pro-
cesso infracional Nº 37651/2020, no qual consta o auto de infração aUT-
2-S/20-09-00688 GEflor, lavrado na sede desta Secretaria, por desmatar 
823,09 hectares de vegetação nativa,objeto de especial preservação, den-
tro do Bioma amazônico,sem autorização ou licença do órgão ambiental 
competente ou com ele em desacordo. contrariando o art. 50, do decreto 
federal Nº 6.514/2008, enquadrando-se no art. 118, inciso Vi, da/do da 
lei Estadual Nº 5.887/1995, em consonância com art. 70, da lei federal 
Nº 9.605/1998 - art. 225, da/do constituição federal de 1988.
o (a) autuado (a) poderá apresentar defesa ou impugnação escrita ao 
referido auto no prazo de 15 dias a contar da data de ciência da presente 
notificação, podendo produzir as provas que julgar necessárias em atendi-
mento ao disposto no art. 140 da lei Estadual Nº 5887/1995.
Este edital está estabelecido, conforme o art. 138, § 1°, inciso iii e § 3°da 
Lei Estadual n° 5.887/95, não cabendo nova notificação.
NotiFicaÇÃo 146155 GeFLor/coFisc/diFisc/saGra/2021

À
EllYcHErlY alEX oliVEira foNSEca
ENd: aV. 31 dE MarÇo, Nº 390 - SaNTa iSaBEl.
cEP: 68.456-110 - TUcUrUi - Pará
Pelo presente instrumento, fica o (a) Senhor (a) ELLYCHERLY ALEX OLIVEI-
RA FONSECA, CPF: 106.750.084-76, notificado de acordo com o auto do 
Processo infracional Nº 6377/2021, no qual consta o auto de infração aUT-
2-S/21-02-00384 GEflor, lavrado na sede desta Secretaria, por desmatar 
28,457 hectares de vegetação nativa,objeto de especial preservação, den-
tro do Bioma amazônico,sem autorização ou licença do órgão ambiental 
competente ou com ele em desacordo. contrariando o art. 50, do decreto 
federal Nº 6.514/2008, enquadrando-se no art. 118, inciso Vi, da/do da 
lei Estadual Nº 5.887/1995, em consonância com art. 70, da lei federal 
Nº 9.605/1998 - art. 225, da/do constituição federal de 1988.
o (a) autuado (a) poderá apresentar defesa ou impugnação escrita ao 
referido auto no prazo de 15 dias a contar da data de ciência da presente 
notificação, podendo produzir as provas que julgar necessárias em atendi-
mento ao disposto no art. 140 da lei Estadual Nº 5887/1995.
Este edital está estabelecido, conforme o art. 138, § 1°, inciso iii e § 3°da 
Lei Estadual n° 5.887/95, não cabendo nova notificação.
NotiFicaÇÃo 146157 GeFLor/coFisc/diFisc/saGra/2021

À
MaNUEl rodriGUES da coSTa
ENd: aV. TraNSaMaZoNica 870, alToS do HoTEl coriNGÃo - cENTro.
cEP: 68.485-000 - PacaJá - Pará
Pelo presente instrumento, fica o (a) Senhor (a) MANUEL RODRIGUES DA 
COSTA, CPF: 024.365.272-02, notificado de acordo com o auto do Pro-
cesso infracional Nº 4582/2021, no qual consta o auto de infração aUT-
2-S/21-01-00364 GEflor, lavrado na sede desta Secretaria, por desmatar 
62,15 hectares de vegetação nativa,objeto de especial preservação, den-
tro do Bioma amazônico,sem autorização ou licença do órgão ambiental 
competente ou com ele em desacordo. contrariando o art. 50, do decreto 
federal Nº 6.514/2008, enquadrando-se no art. 118, inciso Vi, da/do da 
lei Estadual Nº 5.887/1995, em consonância com art. 70, da lei federal 
Nº 9.605/1998 - art. 225, da/do constituição federal de 1988.
o (a) autuado (a) poderá apresentar defesa ou impugnação escrita ao 
referido auto no prazo de 15 dias a contar da data de ciência da presente 
notificação, podendo produzir as provas que julgar necessárias em atendi-
mento ao disposto no art. 140 da lei Estadual Nº 5887/1995.
Este edital está estabelecido, conforme o art. 138, § 1°, inciso iii e § 3°da 
Lei Estadual n° 5.887/95, não cabendo nova notificação.

Protocolo: 687037

torNar seM eFeito
.

torNar seM eFeito Portaria de desiGNaÇÃo de Fiscais
PorTaria N° 01183/2021
Nº da Publicação 686708
data da Publicação: doE n° 34656 de 02/08/2021

Protocolo: 687108
..

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO 
FLORESTAL E DA BIODIVERSIDADE
DO ESTADO DO PARÁ

.

errata
.

errata de PUBLicaÇÃo de FÉrias
Portaria Nº 311 de 29/06/2021, PUBLicada No doe Nº 

34.624 No dia 30/06/2021, ProtocoLo 674075.
oNde se LÊ: “17 a 31/01/2021”
Leia-se: “17 a 31/01/2022”
fErNaNda caridadE fErrEira da GaMa
PrESidENTE do idEflor-Bio, EM EXErcÍcio

Protocolo: 687244
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diÁria
.

Portaria Nº. 292 de 24 de JUNHo de 2021
fundamento legal: conforme o processo nº 2021/645541 e art. 145 da lei 
Estadual nº. 5.810 de 24/01/1994.
objetivo:  fiscalização e monitoramento na Base do idEflor-Bio na co-
munidade de Jaramacaru –floTa do Trombetas, e no entorno da Unidade, 
controlar a entrada dos extrativistas, com apoio da Polícia Militar
origem: Santarém-Pa
destino: oriximiná e Jaramacaru-Pa
Período: 04/07 a 02/08/2021 - 29,5 (vinte e nove e meia) diárias
Servidor: Manuela Patrícia Mendonça florenzano - 5950029 - Técnico em 
Gestão ambiental
Karla lESSa BENGTSoN
PrESidENTE do idEflor-Bio

Protocolo: 687243

.

.

secretaria de estado
de seGUraNÇa PÚBLica
e deFesa sociaL

.

.

.

errata
.

errata da PUBLicaÇÃo do doe N° 34.656 - 
ProtocoLo 427742

onde se lê: Vigência: 29/07/2021 a 30/07/2022
Leia-se: Vigência: 29/07/2021 a 28/07/2022

Protocolo: 687408

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

10º terMo aditiVo ao coNtrato Nº 010/2013-seGUP
Processo: 2013/77384
origem: dispensa de licitação nº 004/2013
Exercício: 2021
objeto: constitui objeto do presente Termo aditivo a prorrogação do prazo 
de vigência do contrato por mais 06 (seis) meses, com início a contar de 
26/08/2021 e término em 25/02/2022.
fundamentação legal: Parecer Jurídico Nº 273/2021- coNJUr
Valor Global: r$ 46.434,78 (quarenta e seis mil quatrocentos e trints e 
quatro reais e setenta e oito centavos)
Programação orçamentária: 21.101.06.183.1502.8269 - articulação dos 
Órgãos de Segurança Pública com a Sociedade; Natureza: 339036; fon-
te: 0101
data da assinatura: 02/08/2021
Vigência: 26/08/2021 à 25/02/2022
locador: NElSoN riBEiro dE MaGalHÃES E SoUZa
cPf: 116.671.922-72
ordenador de despesas: alan ailton da Silva Guimarães

Protocolo: 687391

.

.

oUtras MatÉrias
.

iNstitUto de eNsiNo de seGUraNÇa do ParÁ
GaBiNete do diretor

coMissÃo do Processo seLetiVo
editaL Nº 005/2021

EdiTal dE HoMoloGaÇÃo daS iNScriÇÕES dEfEridaS E iNdEfEridaS 
E dE diVUlGaÇÃo doS locaiS E HorárioS da ProVa oBJETiVa SUB-
JETiVa do EdiTal Nº 001/2021, aPÓS rEcUrSo- ProcESSo SElETiVo 
Para o cUrSo SUPErior dE TEcNoloGia EM SEGUraNÇa PÚBlica Na 
ModalidadE a diSTÂNcia Para iNGrESSo da PriMEira TUrMa No SE-
GUNdo SEMESTrE do aNo lETiVo dE 2021, E a SEGUNda TUrMa Para 
iNGrESSo No PriMEiro SEMESTrE do aNo lETiVo dE 2022.
a diretoria do instituto de Ensino de Segurança do Pará – iESP e a 
comissão organizadora  do processo seletivo instituída por meio da  
Portaria nº 02 de 29 de janeiro de 2021, no uso de suas atribuições e 
em atendimento à lei de criação do iESP nº 6.257 de 17 de novembro de 
1999 e ao disposto no art.1º do estatuto do iESP, atendimento ao item 
4.10 do Edital 001/2021 torna pública a lista de inscritos no processo 
seletivo para o curso Superior em tecnologia em Segurança Pública o 
resultado da homologação das inscrições após o prazo de recursos e incluir 
no anexo 1, do EdiTal 003/2021 dE HoMoloGaÇÃo daS iNScriÇÕES 
dEfEridaS E iNdEfEridaS E a diVUlGaÇÃo doS locaiS E HorárioS 
da ProVa SUBJETiVa do edital de nº 001/2021 de 11 de junho de 2021, 
publicado no diário Oficial do Estado n º 34609 de 11de junho de 2021, 

a lista dos nomes dos candidatos inscritos conforme segue no anexo 01 
deste edital :
Marituba, 30 de julho de 2021
comissão organizadora do Processo Seletivo do curso Superior de Tecno-
logia em Segurança Pública -Modalidade -Ead
antonio Bentes da Silva filho - cel BM
diretor do iESP
Sônia da costa Passos – Profa dra
coordenadora de Ensino Superior do iESP
Thaís Barros costa
Gerente Técnico administrativo – cES/iESP
renan Moraes de araújo
Gerente administrativo -NiT /iESP

aNeXo 01 - editaL 005/2021 Lista da  HoMoLoGaÇÃo das 
iNscriÇÕes e de diVULGaÇÃo dos Locais e HorÁrios da 

ProVa sUBJetiVa, aPÓs recUrso.

Nº NoME cPf SiTUaÇÃo da 
SoliciTaÇÃo daTa local Horário Sala

1. cHarllES riBEiro 
SaNToS

633.087.892-
72 dEfErido 14/08/2021 iESP 08h30min Bloco c - 

Sala 06

2. carllESSoN SoUSa 
diNiZ

029.356.423-
09 dEfErido 14/08/2021 iESP 08h30min Bloco c - 

Sala 06

3. NarciSio BrUNo 
NUNES fErrEira

054.470.633-
10 dEfErido 14/08/2021

aUdiTÓrio 
do cPr ii dE 

MaraBá
08h30min

aUdiTÓrio 
do cPr ii dE 

MaraBá

4. Maria lYdiaNNE ro-
driGUES dE SoUSa

786.496.842-
20 dEfErido 14/08/2021

aUdiTÓrio 
do cPr ii dE 

MaraBá
08h30min

aUdiTÓrio 
do cPr ii dE 

MaraBá

5. VailToN PErEira 
PENHa

052.679.553-
02 dEfErido 14/08/2021 iESP 08h30min Bloco H - 

Sala 06

6. WElliToN MoraiS dE 
SoUSa

010.761.723-
42 dEfErido 14/08/2021 iESP 08h30min Bloco H - 

Sala 06

Protocolo: 687320
..

POLICIA MILITAR DO PARÁ

.

diÁria
.

Portaria nº 1402/21/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento (oP. 
VErÃo 2021); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: 
ananindeua-Pa; destino: Salinópolis-Pa; Período: 22/07 a 02/08/2021; 
Quantidade de diárias: 11 de alimentação e 11 de pousada; Servidores: 
2º TEN PM Thiago costa Sodré; cPf: 003.460.012-42; Valor: r$ 3.104,42. 
ordenador: roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para 
prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria nº 1403/21/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento 
(oP. VErÃo 2021); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de 
origem: Belém-Pa; destino: Salinópolis-Pa; Período: 30/07 a 02/08/2021; 
Quantidade de diárias: 03 de alimentação e 03 de pousada; Servidores: 
SGT PM Marcio Sidnei Nascimento Silva; cPf: 513.878.672-53; Valor: r$ 
791,28. SGT PM Samuel dos reis lopes; cPf: 363.807.762-49; Valor: r$ 
791,28. SGT PM roberto Santos coqueiro; cPf: 684.539.302-87; Valor: 
r$ 791,28. SGT PM ivan Kleber dutra Gonçalves; cPf: 429.604.952-68; 
r$ 791,28. cB PM ricardo Pinon dos Santos Barbosa; cPf: 876.965.922-
20; Valor: r$ 759,60. cB PM João Paulo de castro Valente; cPf; 
000.492.942-02; Valor: r$ 759,60. cB PM Bergson Brasil dos Santos; cPf: 
890.455.132-34; Valor: r$ 759,60. cB PM robenilson Santos cordeiro; 
cPf: 006.191.272-79; Valor: r$ 759,60. cB PM rodrigo Mendonça da 
costa; cPf: 720.144.312-72; Valor: r$ 759,60. cB PM Jerfesom Helenson 
reis ferreira; cPf: 025.433.752-01; Valor: r$ 759,60. cB PM felipe 
lauro Bernardes; cPf: 004.988.112-47; Valor: r$ 759,60. cB PM Nilton 
Gomes Sousa filho; cPf: 947.873.362-15; Valor: r$ 759,60. cB PM Michel 
afonso Souza do carmo; cPf: 819.740.602-25; Valor: r$ 759,60. Sd 
PM Sávio de Meireles Magno; cPf: 024.551.762-66; Valor; r$ 759,60. 
Sd PM arella cristhine cardoso Viana; cPf: 001.769.292-07; Valor: r$ 
759,60. Sd PM Thales rubilar Gonçalves Batista; cPf: 816.887.332-72; 
Valor: r$ 759,60. Sd PM Bianca do Nascimento Souza; cPf: 024.313.582-
32; Valor: r$ 759,60. Sd PM Bruno cardoso da Silva; cPf: 993.199.692-
72; Valor: r$ 759,60. Sd PM fernando Wanderley da Silva carrera; cPf: 
009.380.752-09; Valor: r$ 759,60. Sd PM Gabriel Natividade Trindade; 
cPf: 037.511.312-64; Valor: r$ 759,60. ordenador: roBiNSoN aUGUSTo 
BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias 
após a data de retorno.
Portaria nº 1404/21/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento 
(oP. VErÃo 2021); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de 
origem: Belém-Pa; destino: Barcarena-Pa; Período: 30/07 a 02/08/2021; 
Quantidade de diárias: 03 de alimentação e 03 de pousada; Servidores: 
cB PM Jaqueline do Socorro de lima ferreira; cPf: 714.354.332-20; Valor: 
r$ 759,60. ordenador: roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

Protocolo: 687364



 diário oficial Nº 34.657  57 Terça-feira, 03 DE AGOSTO DE 2021

Portaria nº 613/20/di/dF – objetivo: chamado de Justiça; fundamento 
legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: capanema-Pa; destino: 
Santa luzia do Pará-Pa; Período: 21/10/2020; Quantidade de diárias: 
01 de alimentação; Servidor: SGT PM raimundo Silvano damasceno dos 
Santos; cPf: 589.368.232-72; Valor: r$ 131,88. cB PM Gleuber araujo 
da Silva; cPf: 779.542.972-68; Valor: r$ 126,60. Sd cosmo Elder Pereira 
de Souza; cPf: 059.526.494-83; Valor: r$ 126,60. ordenador: MarcElo 
roNald BoTElHo dE SoUZa; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) 
dias após a data de retorno.

Protocolo: 687457
eXtrato ata de reGistro de PreÇos

ata de reGistro de PreÇos Nº 15/2021/cPL/PMPa
ESPÉciE: ata de registro de Preços nº 15/2021/cPl/PMPa, celebrada 
entre a PolÍcia MiliTar do Pará, cNPJ nº 05.054.994/0001-42 e a 
empresa faBBrica d’arMi PiETro BErETTa S.P.a., inscrita sob o registro 
VaT 01541040174. 
ModalidadE: Pregão Presencial internacional SrP nº 001/2019/cPl/
PMPa, Processo nº 2019089697
oBJETo: registro de preços para a futura e eventual aquisição de PiSTolaS 
SEMiaUToMáTicaS cal.40 S&W com acessórios e peças de reposição, 
a fim de atender as necessidades da Polícia Militar do Estado do Pará e 
demais órgãos participantes, de acordo com as condições e especificações 
constantes no Edital e seus anexos.
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: lei federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, 
lei Estadual no 6.474, de 06 de agosto de 2002, decreto Estadual nº 991, 
de 24 de agosto de 2020 e legislação correlata.
Valor rEGiSTrado: € 385,13 (trezentos e oitenta e cinco euros e treze 
centavos).
daTa dE aSSiNaTUra: 02/08/2021.
ViGÊNcia: doze meses, contados a partir desta publicação.
SiGNaTárioS: Pela PolÍcia MiliTar do Pará, cEl PM rG 18044 JoSÉ 
dilSoN MElo dE SoUZa JÚNior - comandante-Geral; e pela Empresa 
faBBrica d’arMi PiETro BErETTa S.P.a., o Senhor aNToNio rENE lUiZ 
da SilVa, cPf nº 596.890.131-49, representante legal.
PrEÇo rEGiSTrado:

dEScriÇÃo faBricaNTE ModElo QUaNTidadE 
rEGiSTrada

Valor rEGiS-
Trado
(EUro)

PiSTolaS SEMi aUToMáTicaS cal.40 S&W, 
com acessórios e peças de reposição. BErETTa aPX fUll 

SiZE
10.200

UNidadES € 385,13

Protocolo: 687523

.

.

FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA 
POLÍCIA MILITAR

.

diÁria
.

Portaria nº 161/2021/Gab. Diretor/FASPM – Por haver necessidade 
deste faSPM, por meio da fardacESo, em realizar o deslocamento de 
uma equipe deste Fundo de Assistência, com fins de divulgar os serviços 
oferecidos por este faSPM no 25º BPM, bem como divulgar os produtos da 
loja, a fardacESo. fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de 
origem: Belém-Pa; destinos: Mosqueiro - Pa; Período de 29 de Julho a 01 
de agosto de 2021 em complemento ao memorando nº 049/2021-SEc/
faSPM e Portaria nº 138/2021- GaB dirETor, categoria “a”; Servidor: 
SGT NilSoN cardoSo BaHia; cPf: 379.851.322-87, no Valor r$ 81,76; 
cB SaNdra dE JESUS SaNToS PiNTo; cPf: 736.133.802-00, no Valor 
r$ 72,52. rESP. ordENador: EMErSoN aNÍBal MESQUiTa MarTiNS; 
PraZo Para PrESTaÇÃo dE coNTaS: 05 (ciNco) diaS aPÓS a daTa dE 
rETorNo.

Protocolo: 687164
Portaria nº 116/2021/Gab. Diretor/FASPM – objetivo: Por ter que 
seguir para os Municípios de Marabá/Pa e conceição do araguaia/Pa 
nos dias 02 a 16 julho de 2021, com finalidade de conduzir e realizar 
a manutenção na odontomóvel durante os atendimentos odontológicos 
de policiais militares e seus dependentes por ocasião da operação 
Verão/2021. fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: 
Belém-Pa; destinos: Marabá e conceição do araguaia - Pa; Período de 02 
a 16 Julho de 2021; Quantidade de diárias: 15 diárias de alimentação, e 
14 diárias de Pousada na categoria “B”; Servidores: SUBTEN raiMUNdo 
TadEUa da SilVa loBaTo; cPf: 210.902.622-72, no Valor: r$ 3.824,52; 
SGT fraNciSco GilBErTo caValcaNTE SilVa; cPf: 333.824.172-00, 
no Valor: r$ 3.824,52. ordENador: MoiSÉS coSTa da coNcEiÇÃo; 
PraZo Para PrESTaÇÃo dE coNTaS: 05 (ciNco) diaS aPÓS a daTa dE 
rETorNo.

Protocolo: 687454
Portaria nº 143/2021/Gab. Diretor/FASPM – objetivo: conduzir 
e realizar a manutenção na odontomóvel durante os atendimentos 
odontológicos de policiais militares e seus dependentes por ocasião 
da operação Verão/2021 nos municípios de Bragança e Salinópolis. 
fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; 
destinos: Bragança e Salinópolis - Pa; Período de 16 a 30 Julho de 2021; 
Quantidade de diárias: 15 diárias de alimentação, e 14 diárias de Pousada 

na categoria “B”; Servidor: SUBTEN JoSE liNdENBErG PiNHEiro dE 
oliVEira; cPf: 169.706.832-49, no Valor: r$ 3.824,52; SGT SidNEY 
da SilVa GUErrEiro; cPf: 252.486.502-91, no Valor: r$ 3.824,52. 
ordENador: EMErSoN aNÍBal MESQUiTa MarTiNS; PraZo Para 
PrESTaÇÃo dE coNTaS: 05 (ciNco) diaS aPÓS a daTa dE rETorNo.

Protocolo: 687452

.

.

ata de asseMBLÉia
.

ata de credeNciaMeNto n.º 001/2021 – FasPM - credenciamen-
to, análise de Habilitação, Propostas e adjudicação de pessoas físicas ou 
jurídicas.
No decimo quarto dia do mês de junho do ano de 2021, às 09h00 na 
sala da cPl-faSPM, localizado a Trav. Nove de janeiro, nº 2.600 esquina 
com Avenida Fernando Guilhon, Bairro da Cremação, fizeram-se presentes 
os membros da comissão Especial de credenciamento, nomeados pela 
Portaria nº 048/2020-SEc/faSPM, para conduzir a SESSÃo, referente ao 
credenciamento nº 001/2021, cujo objeto é a contratação de pessoas físicas 
e jurídicas para a aquisição de SErViÇoS dE diVErSoS SEGMENToS, 
atendendo a região Metropolitana e os demais municípios do estado do 
Pará através dos polos credenciados, destinadas complementarmente aos 
contribuintes e dependentes do faSPM, de acordo com as condições do 
Edital de credenciamento. o presidente da comissão Especial caP QaoPM 
r/r rG 9236 MaUro liMa aMaral, presidiu a sessão, procedendo-
se inicialmente a abertura dos envelopes contendo a documentação de 
habilitação das pessoas com personalidade Jurídica. Que apresentaram 
os devidos elementos necessários à participação no certame conforme 
exigências contidas no Edital, as seguintes empresas passam a ser 
denominadas de credenciadas:
PESSoa JUrÍdica
- coMErcial BraSil dE EPi - lTda
cNPJ: 11.509.243/0001-76
após minuciosa análise nos documentos da credenciada a comissão Espe-
cial, observou que as documentações de habilitação estão em conformida-
de com os aspectos que são apontados no art. 27 da lei 8.666/93, com-
preendendo condições alusivas à habilitação jurídica, regularidade fiscal, 
qualificação técnica, qualificação econômico-financeira e proposta finan-
ceira; portanto, a comissão decidiu por habilitar a empresa acima citada.
- W. craVo coMÉrcio E ENGENHaria lTda
cNPJ: 37.026.876/0001-26
após minuciosa análise nos documentos da credenciada a comissão Espe-
cial, observou que as documentações de habilitação estão em conformida-
de com os aspectos que são apontados no art. 27 da lei 8.666/93, com-
preendendo condições alusivas à habilitação jurídica, regularidade fiscal, 
qualificação técnica, qualificação econômico-financeira e proposta finan-
ceira; portanto, a comissão decidiu por habilitar a empresa acima citada.
- TaPaJoS coMÉrcio dE MEdicaMEToS lTda
cNPJ: 84.521.053/0001-90
após minuciosa análise nos documentos da credenciada a comissão Espe-
cial, observou que as documentações de habilitação estão em conformida-
de com os aspectos que são apontados no art. 27 da lei 8.666/93, com-
preendendo condições alusivas à habilitação jurídica, regularidade fiscal, 
qualificação técnica, qualificação econômico-financeira e proposta finan-
ceira; portanto, a comissão decidiu por habilitar a empresa acima citada.
- NMc MÓVEiS PlaNEJadoS
  cNPJ:38.651.954/0001-37
após minuciosa análise nos documentos da credenciada a comissão Espe-
cial, observou que as documentações de habilitação estão em conformida-
de com os aspectos que são apontados no art. 27 da lei 8.666/93, com-
preendendo condições alusivas à habilitação jurídica, regularidade fiscal, 
qualificação técnica, qualificação econômico-financeira e proposta finan-
ceira; portanto, a comissão decidiu por habilitar a empresa acima citada.
- SilVa E dElGado lTda
cNPJ: 08.393.709/0001-06
após minuciosa análise nos documentos da credenciada a comissão Espe-
cial, observou que as documentações de habilitação estão em conformida-
de com os aspectos que são apontados no art. 27 da lei 8.666/93, com-
preendendo condições alusivas à habilitação jurídica, regularidade fiscal, 
qualificação técnica, qualificação econômico-financeira e proposta finan-
ceira; portanto, a comissão decidiu por habilitar a empresa acima citada.
SB coMÉrcio lTda
 cNPJ 04,429,478/0179-15
após minuciosa análise nos documentos da credenciada a comissão Espe-
cial, observou que as documentações de habilitação estão em conformida-
de com os aspectos que são apontados no art. 27 da lei 8.666/93, com-
preendendo condições alusivas à habilitação jurídica, regularidade fiscal, 
qualificação técnica, qualificação econômico-financeira e proposta finan-
ceira; portanto, a comissão decidiu por habilitar a empresa acima citada.
MaUro liMa aMaral – caP PM r/r rG 9236
Presidente da comissão de credenciamento
carloS rafaEl NaSciMENTo da SilVa – 2º TEN QcoPM rG 40.907
Membro
raiMUNdo TadEU da SilVa loBaTo – SUB TEN r/r rG 10635
Membro

Protocolo: 687116
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CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
DO ESTADO DO PARÁ

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria Nº 089/iN/coNtratos de 20 de JULHo de 2021
o comandante-Geral do corpo de Bombeiros Militar do Pará e coordenador 
Estadual de defesa civil, no uso da competência que lhe confere os art. 4°, 
e art. 10 da lei n° 5.731 de 15 de dezembro de 1992;
considerando a solicitação gerada através do Processo administrativo Ele-
trônico nº 2021/767905 – cBMPa.
rESolVE:
art. 1º alterar o art. 2º da Portaria nº 337, de 08 de junho de 2020 e 
designar o 1° SGT BM EMErSoN carloS SoUZa MoraES, Mf: 5452597/1, 
como fiscal Suplente do contrato n° 069/2020, em substituição ao MaJ 
QoBM lUiZ alfrEdo da SilVa GaliZa, Mf:54185285/1.
art. 2° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e terá vi-
gência até o vencimento do contrato e de seus termos aditivos, quando 
houver.
HaYMaN aPolo GoMES dE SoUZa – cEl QoBM
comandante-Geral do cBMPa e coordenador Estadual de defesa civil

Protocolo: 687246
Portaria Nº 090/iN/coNtratos de 20 de JULHo de 2021

o comandante-Geral do corpo de Bombeiros Militar do Pará e coordenador 
Estadual de defesa civil, no uso da competência que lhe confere os art. 4°, 
e art. 10 da lei n° 5.731 de 15 de dezembro de 1992;
considerando a solicitação gerada através do Processo administrativo Ele-
trônico nº 2021/767905 – cBMPa.
rESolVE:
art. 1º alterar o art. 2º da Portaria nº 921 de 23 de dezembro de 2020 e 
designar o TcEl QoBM MarcUS SÉrGio NUNES QUEiroZ, Mf: 57197268/1, 
como fiscal Suplente do contrato n° 199/2020, em substituição ao MaJ 
QoBM lUiZ alfrEdo da SilVa GaliZa, Mf:54185285/1.
art. 2° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e terá vi-
gência até o vencimento do contrato e de seus termos aditivos, quando 
houver.
HaYMaN aPolo GoMES dE SoUZa – cEl QoBM
comandante-Geral do cBMPa e coordenador Estadual de defesa civil

Protocolo: 687247

POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO PARÁ

.

coNtrato
.

eXtrato do coNtrato
contrato nº: 085/2021 – Pc/Pa. inexigibilidade de licitação nº 054/2021. 
Partes: Polícia civil do Estado do Pará. cNPJ nº 00.368.105/0001-06. KlEl-
ToN MaMEd dE fariaS. cPf nº 379.866.782-91 objeto: contratação da 
prestação de serviços técnico profissional especializado, para atender ao 
curso de formação policial atinentes aos candidatos Sub Judices – con-
cursos Públicos c-149 SEad PcPa, c-202 SEad PcPa, c-203 SEad PcPa, 
como docENTE da disciplina “fUNdaMENToS dE PolÍcia coMUNiTária” 
com carga horária de 10 (dez) horas-aulas, no valor unitário de r$ 80,00 
(oitenta reais), totalizando o valor de r$=800,00 (oitocentos reais). data 
da assinatura: 30/07/2021. ViGÊNcia: a contar da sua assinatura até 
30/09/2021. Valor: r$=800,00 (oitocentos reais). orçamento: Programa 
de Trabalho Natureza de despesa fonte de recurso origem do recurso. 
06.128.1502.8833.339036.339047.0101 Estadual. Proc. nº 2021/202533. 
contratado: KlElToN MaMEd dE fariaS. Endereço: Tv. Vileta, Ed. firen-
ze. ordenador: ana Michelle Gonçalves Soares Zagalo. chefe de Gabinete 
do delegado Geral da Polícia civil/Pa.

eXtrato do coNtrato
contrato nº: 086/2021 – Pc/Pa. inexigibilidade de licitação nº 055/2021. 
Partes: Polícia civil do Estado do Pará. cNPJ nº 00.368.105/0001-06. 
adriaNo loUrENÇo iZidio. cPf nº 010.658.762-54. objeto: contrata-
ção da prestação de serviços técnico profissional especializado, para aten-
der ao curso de formação policial atinentes aos candidatos Sub Judices 
– concursos Públicos c-149 SEad PcPa, c-202 SEad PcPa, c-203 SEad 
PcPa, como docENTE da disciplina “lEGiSlaÇÃo ESPEcial aPlicada” 
com carga horária de 30 (trinta) horas-aulas, no valor unitário de r$ 60,00 
(sessenta reais), totalizando o valor de r$=900,00 (novecentos reais). 
data da assinatura: 30/07/2021. ViGÊNcia: a contar da sua assinatura até 
30/09/2021. Valor: r$=900,00 (novecentos reais). orçamento: Programa 
de Trabalho Natureza de despesa fonte de recurso origem do recurso. 
06.128.1502.8833.339036.339047.0101 Estadual. Proc. nº 2021/199885. 
contratado: adriaNo loUrENÇo iZidio. Endereço: av. Tavares Bastos, 
Marambaia, cEP: 66615-005. ordenador: ana Michelle Gonçalves Soares 
Zagalo. chefe de Gabinete do delegado Geral da Polícia civil/Pa.

Protocolo: 687290

iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

terMo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 054/2021– Pc/Pa
ParTES: o ESTado do Pará, pessoa jurídica de direito público interno, 
por intermédio da PolÍcia ciVil do ESTado do Pará, inscrito no cNPJ/
Mf sob o nº 00.368.105/0001-06, e o Sr. KlElToN MaMEd dE fariaS, 
pessoa física, inscrita no cPf/Mf sob o nº 379.866.782-91.
DO OBJETO: contratação da prestação de serviço técnico profissional es-
pecializado, para atender ao “cUrSo dE forMaÇÃo Policial aTiNENTES 
aoS caNdidaToS SUB JUdicES – coNcUrSoS PÚBlicoS c-149 SEad 
PcPa, c-202 SEad PcPa E c-203 SEad PcPa”, como docENTE da discipli-
na “fUNdaMENToS dE PolÍcia coMUNiTária”, com carga horária de 10 
(dez) horas-aulas, no valor unitário de r$80,00 (oitenta reais), totalizando 
o valor de r$800,00 (oitocentos reais).
da fUNdaMENTaÇÃo lEGal E JUSTificaTiVa dE iNEXiGiBilidadE dE 
liciTaÇÃo: a presente contratação fundamenta-se no art. 25, caput da 
lei nº 8.666/93 e suas alterações, considerando o valor para contratação.
Valor ESTiMado: r$800,00 (oitocentos reais).
rEcUrSoS orÇaMENTárioS:
Unidade orçamentária: 40101 – Polícia civil do Estado do Pará
Programa: 1502 – Segurança Pública
atividade: 8833 – formação de agentes de Segurança Pública
Natureza da despesa: 339036 – outros Serviços de Terceiros – Pessoa 
física
Natureza da despesa: 339047 – obrigações Tributárias e contributivas
Programa de Trabalho: 06.128.1502.8833 – formação de agentes de Se-
gurança Pública
fonte de recursos: 0101 – recursos ordinárias
ordENador rESPoNSáVEl: aNa MicHEllE GoNÇalVES SoarES ZaGa-
lo, chefe de Gabinete do delegado Geral da Polícia civil do Estado do Pará.
foro: Belém – Estado do Pará.
daTa: 30/07/2021
aNa MicHEllE GoNÇalVES SoarES ZaGalo
chefe de Gabinete do delegado Geral Pc/Pa
terMo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 055/2021– Pc/Pa

ParTES: o ESTado do Pará, pessoa jurídica de direito público interno, 
por intermédio da PolÍcia ciVil do ESTado do Pará, inscrito no cNPJ/
Mf sob o nº 00.368.105/0001-06, e o Sr. adriaNo loUrENÇo iZidio, 
pessoa física, inscrita no cPf/Mf sob o nº 010.658.762-54.
DO OBJETO: contratação da prestação de serviço técnico profissional es-
pecializado, para atender ao “cUrSo dE forMaÇÃo Policial aTiNENTES 
aoS caNdidaToS SUB JUdicES – coNcUrSoS PÚBlicoS c-149 SEad 
PcPa, c-202 SEad PcPa E c-203 SEad PcPa”, como docENTE da disci-
plina “fUNdaMENToS dE PolÍcia coMUNiTária”, com carga horária de 
30 (trinta) horas-aulas, no valor unitário de r$=60,00 (sessenta reais), 
totalizando o valor de r$=900,00 (novecentos reais).
da fUNdaMENTaÇÃo lEGal E JUSTificaTiVa dE iNEXiGiBilidadE dE 
liciTaÇÃo: a presente contratação fundamenta-se no art. 25, caput da 
lei nº 8.666/93 e suas alterações, considerando o valor para contratação.
Valor ESTiMado: r$=900,00 (novecentos reais).
rEcUrSoS orÇaMENTárioS:
Unidade orçamentária: 40101 – Polícia civil do Estado do Pará
Programa: 1502 – Segurança Pública
atividade: 8833 – formação de agentes de Segurança Pública
Natureza da despesa: 339036 – outros Serviços de Terceiros – Pessoa 
física
Natureza da despesa: 339047 – obrigações Tributárias e contributivas
Programa de Trabalho: 06.128.1502.8833 – formação de agentes de Se-
gurança Pública
fonte de recursos: 0101 – recursos ordinárias
ordENador rESPoNSáVEl: aNa MicHEllE GoNÇalVES SoarES ZaGa-
lo, chefe de Gabinete do delegado Geral da Polícia civil do Estado do Pará.
foro: Belém – Estado do Pará.
daTa: 30/07/2021
aNa MicHEllE GoNÇalVES SoarES ZaGalo
chefe de Gabinete do delegado Geral Pc/Pa

Protocolo: 687292

.

.

ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
a chefe de Gabinete do delegado Geral da Polícia civil do Estado do Pará.
Resolve ratificar o Termo de Inexigibilidade de Licitação nº 054/2021 para 
contratação do Sr. KlElToN MaMEd dE fariaS. Valor: r$=800,00 (oito-
centos reais).
Belém/Pa,30 de julho de 2021.
aNa MicHEllE GoNÇalVES SoarES ZaGalo
chefe de Gabinete do delegado Geral Pc/Pa

ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
a chefe de Gabinete do delegado Geral da Polícia civil do Estado do Pará.
Resolve ratificar o Termo de inexigibilidade de licitação nº 055/2021 para 
contratação do Sr. adriaNo loUrENÇo iZidio. Valor: r$=900,00 (nove-
centos reais).
Belém/Pa, 30 de julho de 2021
aNa MicHEllE GoNÇalVES SoarES ZaGalo
chefe de Gabinete do delegado Geral Pc/Pa

Protocolo: 687296
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oUtras MatÉrias
.

terMo de doaÇÃo de BeNs MÓVeis
Nº: 2021/26

 

ÓrGÃo: PolÍcia ciVil do ESTado do Pará
 

ÓrGÃo/ENTidadE dE rEcEBor(a): cENTro Social, ESPorTiVo, cUlTUral, daS adVErSidadES
 

Tendo em vista o Processo nº 2021/18381 de 25 de Maio de 2021, fica efetivada através do presente documento a 
doação do(s) bem(ns) abaixo discriminado(s).

 

Nº dE 
ordEM Nº do rP dEScriÇÃo do BEM

1 3916 ScaNNEr dE MESa, colorido, 2400dPi
2 6122 MoNiTor dE VidEo lcd, 15``
3 6174 MoNiTor dE VidEo lcd, 15``
4 6235 MoNiTor dE VidEo lcd, 15``
5 6356 MoNiTor dE VidEo lcd, 15``
6 10492 arMario dE …., 2 PorTaS, 3 PraT., alTo, rV ………, ET ……..
7 10684 PolTroNa EST., TEcido, ESP. alTo, alT.rEG., c/Braco, c/rodiZio

8 12141 MoNiTor dE VidEo, 17``

9 13192 coMPUTador 2GHZ, 1GB raM, Hd 250GB, GraV. dE dVd

10 14287 coMPUTador 2GHZ, 1GB raM, Hd 250GB, GraV. dE dVd

11 14466 coMPUTador 2GHZ, 1GB raM, Hd 250GB, GraV. dE dVd

12 14625 PolTroNa EST., Gir., ESP.BaiXo, alT.rEGUlaVEl

13 14929 cadEira ESTof.coUrV., Giro., c/Braco, ESP. BX., a.rEG.,rod.,E.METa

14 16749 PolTroNa EST., Gir., ESP.BaiXo, alT. rEGUlaVEl

15 19018 cadEira EST. TEcido, fiXa, S/Braco, ESP. BaiXo, E. METalica

16 27690 MESa dE MdP, ´´l``, S/GaVETa, rEV. MEl., EST. METal.

17 28019 cadEira EST. TEcido, fiXa, c/Braco, EST. METalica

18 29554 coMPUTador QUad corE, 3.1GHZ, 4 GB raM ddr3, Hd 500GB, GraV.cd/dV

19 30988 PolTroNa EST., Gir., S/Braco, ESP.alTo,rod., EST.METal

20 31007 cadEira EST. TEcido, Gir., c/Braco, a.rEG., c/rdZ., E. METa

21 31008 PolTroNa EST., Gir., S/Braco, ESP.alTo, rod., EST.METal

22 31018 MESa dE Mdf, oVal, rEV. MEl., EST.METal.

23 31025 cadEira EST. TEcido, Gir., c/Braco, a. rEG., c/ rdZ.,E.METa

24 31035 cadEira EST. TEcido, Gir., c/Braco, a. rEG., c/ rdZ.,E.METa

25 31036 cadEira EST. TEcido, Gir., c/Braco, a. rEG., c/ rdZ.,E.METa

26 31089 loNGariNa EST., 3 lUGarES, PraNcH. EScaM., EST.METalica

27 31090 loNGariNa EST., 3 lUGarES, PraNcH. EScaM., EST.METalica

28 31091 loNGariNa EST., 3 lUGarES, PraNcH. EScaM., EST.METalica

29 31092 arMario dE Mdf, 2 PorTaS, 2 PraT., BaiXo, r.MElaM., ES.Mdf

30 31096 PolTroNa EST., Gir., S/Braco, ESP. alTo, rod., EST. METal

31 31098 cadEira EST. TEcido, Gir., c/Braco, a. rEG., c/ rdZ.,E.METa

32 31099 cadEira EST. TEcido, Gir., c/Braco, a. rEG., c/ rdZ.,E.METa

33 31115 PolTroNa EST., Gir., S/Braco, ESP.alTo, rod., EST.METal

34 31551 loNGariNa EST., 3 lUGarES , PraNcH. EScaM., EST.METalica

35 31698 GaVETEiro EM MadEira, VolaNTE, 3 GaVETaS

36 31700 GaVETEiro EM MadEira, VolaNTE, 3 GaVETaS

37 31701 GaVETEiro EM MadEira, VolaNTE, 3 GaVETaS

38 31706 GaVETEiro EM MadEira, VolaNTE, 3 GaVETaS

39 31844 MESa dE Mdf, oVal, rEV. MEl., EST. METal

40 31845 MESa dE Mdf, oVal, 12 lUG., rEV. MEl., EST. METal.

41 31846 MESa dE Mdf, oVal, 12 lUG., rEV. MEl., EST. METal.

42 31847 MESa dE Mdf, oVal, 12 lUG., rEV. MEl., EST. METal.

43 31853 MESa dE Mdf, P/rEUNiao, SEMi – oVal, 6 lUG., rEV.MEl.,EST.MET

44 31860 cadEira ESTof. EM TEcido, GiraT., c/Braco, alT.rEG.,c/rodiZ

45 32078 MESa dE Mdf, oVal, rEV.MEl., EST.METal

46 32105 arMario dE Mdf, 2 PorTaS, 2 PraT., BaiXo, r.MElaM., ES.Mdf

47 32106 arMario dE Mdf, 2 PorTaS, 2 PraT., BaiXo, r.MElaM., ES.Mdf

48 32107 arMario dE Mdf, 2 PorTaS, 2 PraT., BaiXo, r.MElaM., ES.Mdf

49 32108 arMario dE Mdf, 2 PorTaS, 2 PraT., BaiXo, r.MElaM., ES.Mdf

50 32109 arMario dE Mdf, 2 PorTaS, 2 PraT., BaiXo, r.MElaM., ES.Mdf

51 32110 arMario dE Mdf, 2 PorTaS, 2 PraT., BaiXo, r.MElaM., ES.Mdf

52 32133 arMario dE Mdf, 2 PorTaS, 2 PraT., BaiXo, r.MElaM., ES.Mdf

53 32134 arMario dE Mdf, 2 PorTaS, 2 PraT., BaiXo, r.MElaM., ES.Mdf

54 32187 PolTroNa EST., Gir., S/Braco, ESP.alTo, rod., EST. METal

55 32188 PolTroNa EST., Gir., S/Braco, ESP.alTo, rod., EST. METal

56 32189 PolTroNa EST., Gir., S/Braco, ESP.alTo, rod., EST. METal

57 32190 PolTroNa EST., Gir., S/Braco, ESP.alTo, rod., EST. METal

58 32191 PolTroNa EST., Gir., S/Braco, ESP.alTo, rod., EST. METal

59 32199 arMario dE Mdf, 2 PorTaS, 2 PraT., BaiXo, r.MElaM., ES.Mdf

60 32519 arMario dE Mdf, 2 PorTaS, 2 PraT., BaiXo, r.MElaM., ES.Mdf

61 32520 arMario dE Mdf, 2 PorTaS, 2 PraT., BaiXo, r.MElaM., ES.Mdf

62 32521 arMario dE Mdf, 2 PorTaS, 2 PraT., BaiXo, r.MElaM., ES.Mdf

63 32522 arMario dE Mdf, 2 PorTaS, 2 PraT., BaiXo, r.MElaM., ES.Mdf

64 32523 arMario dE Mdf, 2 PorTaS, 2 PraT., BaiXo, r.MElaM., ES.Mdf

65 32524 arMario dE Mdf, 2 PorTaS, 2 PraT., BaiXo, r.MElaM., ES.Mdf

66 32525 arMario dE Mdf, 2 PorTaS, 2 PraT., BaiXo, r.MElaM., ES.Mdf

67 32526 arMario dE Mdf, 2 PorTaS, 2 PraT., BaiXo, r.MElaM., ES.Mdf

68 32527 arMario dE Mdf, 2 PorTaS, 2 PraT., BaiXo, r.MElaM., ES.Mdf

69 32528 arMario dE Mdf, 2 PorTaS, 2 PraT., BaiXo, r.MElaM., ES.Mdf

70 32799 cadEira EST. TEcido, Gir., c/Braco, a. rEG., c/rdZ.,E.METa

71 32800 cadEira EST. TEcido, Gir., c/Braco, a. rEG., c/rdZ.,E.METa

72 32801 cadEira EST. TEcido, Gir., c/Braco, a. rEG., c/rdZ.,E.METa
73 33062 MESa dE MdP, rETa, 2 GaVETaS, rEV. MEl., EST. METal.
74 33063 MESa dE MdP, rETa, 2 GaVETaS, rEV. MEl., EST. METal.
75 33086 cadEira EST. TEcido, Gir., c/Braco, a. rEG., c/rdZ.,E.METa
76 33087 cadEira EST. TEcido, Gir., c/Braco, a. rEG., c/rdZ.,E.METa
77 33088 cadEira EST. TEcido, Gir., c/Braco, a. rEG., c/rdZ.,E.METa
78 33089 cadEira EST. TEcido, Gir., c/Braco, a. rEG., c/rdZ.,E.METa
79 33090 cadEira EST. TEcido, Gir., c/Braco, a. rEG., c/rdZ.,E.METa
80 33091 cadEira EST. TEcido, Gir., c/Braco, a. rEG., c/rdZ.,E.METa
81 33406 PolTroNa EST., Gir., S/Braco, ESP.alTo, rod., EST. METal
82 33425 PolTroNa EST., Gir., S/Braco, ESP.alTo, rod., EST. METal
83 33426 PolTroNa EST., Gir., S/Braco, ESP.alTo, rod., EST. METal
84 33431 PolTroNa EST., Gir., S/Braco, ESP.alTo, rod., EST. METal
85 33432 PolTroNa EST., Gir., S/Braco, ESP.alTo, rod., EST. METal
86 33475 cadEira EST. TEcido, Gir., c/Braco, rodiZ.., E.METalica
87 33276 cadEira EST. TEcido, Gir., c/Braco, rodiZ.., E.METalica
88 33479 loNGariNa EM aco, 3 lUGarES, c/Braco
89 33485 cadEira EST. TEcido, Gir., c/Braco, rodiZ., E. METalica
90 33486 cadEira EST. TEcido, Gir., c/Braco, rodiZ., E. METalica
91 33487 cadEira EST. TEcido, Gir., c/Braco, rodiZ., E. METalica
92 33543 coMPUTador 2GHZ, 1GB raM, Hd 250GB, GraV. dE dVd
93 34178 loNGariNa EM aco, 3 lUGarES, c/Braco
94 34179 loNGariNa EM aco, 3 lUGarES, c/Braco
95 34182 PolTroNa EST., Gir., S/Braco, ESP.alTo, rod., EST.METal
96 34428 cadEira dE PoliPr., fiXa, c/Braco, EST. METalica
97 34449 MESa dE MdP, ´´l``, S/GaVETa, rEV. MEl., EST. METal
98 34452 MESa dE MdP, rETa, 2 GaVETaS, rEV. MEl., EST. METal.
99 34453 MESa dE MdP, rETa, 2 GaVETaS, rEV. MEl., EST. METal.
100 34454 MESa dE MdP, rETa, 2 GaVETaS, rEV. MEl., EST. METal.
101 34486 MESa dE rEUNiao, SEMi – oVal, 6 lUG., rEV.MEl.,EST.MET
102 34496 MESa dE MdP, rETa, 2 GaVETaS, rEV. MEl., EST. METal.
103 34510 GaVETEiro EM MadEira, VolaNTE, 3 GaVETaS
104 34601 GaVETEiro EM MadEira, VolaNTE, 3 GaVETaS
105 34654 GaVETEiro EM MadEira, VolaNTE, 3 GaVETaS
106 34655 GaVETEiro EM MadEira, VolaNTE, 3 GaVETaS
107 34687 GaVETEiro EM MadEira, VolaNTE, 3 GaVETaS
108 34690 GaVETEiro EM MadEira, VolaNTE, 3 GaVETaS
109 34715 GaVETEiro EM MadEira, VolaNTE, 3 GaVETaS
110 34878 MESa dE Mdf, P/rEUNiao, SEMi – oVal, 6 lUG., rEV. MEl., EST. MET
111 35325 cadEira dE PoliPr., fiXa, c/Braco, EST. METalica
112 35326 cadEira dE PoliPr., fiXa, c/Braco, EST. METalica
113 35327 cadEira dE PoliPr., fiXa, c/Braco, EST. METalica
114 35328 cadEira dE PoliPr., fiXa, c/Braco, EST. METalica
115 35329 cadEira dE PoliPr., fiXa, c/Braco, EST. METalica
116 35330 cadEira dE PoliPr., fiXa, c/Braco, EST. METalica
117 35331 cadEira dE PoliPr., fiXa, c/Braco, EST. METalica

118 35332 cadEira dE PoliPr., fiXa, c/Braco, EST. METalica
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119 35551 MESa dE MdP, rETa, 2 GaVETaS, rEV. MEl., EST. METal.
120 35553 MESa dE MdP, rETa, 2 GaVETaS, rEV. MEl., EST. METal.
121 35554 MESa dE MdP, rETa, 2 GaVETaS, rEV. MEl., EST. METal.
122 35588 arMario dE Mdf, 2 PorTaS, 4 PraT., alTo, r.MEl., EST.Mdf
123 35590 arMario dE Mdf, 2 PorTaS, 4 PraT., alTo, r.MEl., EST.Mdf
124 35591 arMario dE Mdf, 2 PorTaS, 4 PraT., alTo, r.MEl., EST.Mdf
125 35593 arMario dE Mdf, 2 PorTaS, 4 PraT., alTo, r.MEl., EST.Mdf
126 35653 MESa dE Mdf, P/rEUNiao, SEMi-oVal, 6 lUG., rEV. MEl., EST. MET
127 44670 cadEira EST. TEc.SiNT., fiXa, Braco fiXo, ENc.BX., BaSE ´´S``, E.ME
128 46552 MoNiTor dE VidEo lcd, 20``
129 47453 PolTroNa EST. TEcido, Gir., c/Braco, E.MEdio, a.rEG.,rod.
130 48229 cadEira dE PoliPr., fiXa, c/Braco, EST. METalica
131 58748 cadEira EST. NYloN, GiraT., c/Braco, alT. rEG., EST. METalica

 

orGÃo doador
daTa: 25/05/2021

Nome: Walter resende de almeida

orGÃo/ ENTidadE rEcEBEBor(a):
daTa: 25/05/2021

Nome: ricardo augusto Soares Gimenes

Protocolo: 687351

CENTRO DE PERÍCIAS CIENTÍFICAS
RENATO CHAVES

.

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

Portaria Nº 282 de 28/07/2021 – daF
SErVidor: roSa Maria dE oliVEira BarroS
carGo: Médico legista MaTrÍcUla: 723983/1
PErÍodo: 18.05.2021 à 01.06.2021

Protocolo: 687286

diÁria
.

Portaria N°. 822/ 2021 
faBriZia dE oliVEira alViNo raYol 
MaTrÍcUla: 5888118/1 
carGo: Perito criminal
cidadE: aBaETETUBa - Pa
diária: 03 1/2 (Três e meia) PErÍodo: 23/07/2021 a 26/07/2021 
oBJETiVo: realizar perícia.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Portaria N°. 804/ 2021
faBriZia dE oliVEira alViNo raYol 
MaTrÍcUla: 5888118/1 
carGo: Perito criminal
cidadE: aBaETETUBa - Pa
diária: 03 1/2 (Três e meia) PErÍodo: 16/07/2021 a 19/07/2021 
oBJETiVo: realizar perícia.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Portaria N°. 727/ 2021
lENaY ViEira da coSTa 
MaTrÍcUla: 5950763 
carGo: auxiliar operacional
cidadE: caMETá - Pa
diária: 03 1/2 (Três e meia) PErÍodo: 23/07/2021 a 26/07/2021 
oBJETiVo: operação verão.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Portaria N°. 710/ 2021
lUiZ fErNaNdo loBaTo da SilVa 
MaTrÍcUla: 5936827 
carGo: Perito criminal
cidadE: ParaUaPEBaS - Pa
diária: 10 1/2 (dez e meia) PErÍodo: 13/07/2021 a 23/07/2021 
oBJETiVo: realizar perícia.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Protocolo: 687003
Portaria N°. 981/ 2021

JEffErSoN NUNES PiMENTEl 
MaTrÍcUla: 59558761 
carGo: auxiliar operacional
PaUlo HENriQUE raMoS oliVEira 
MaTrÍcUla: 5960230 
carGo: auxiliar operacional
cidadE: PacaJá - Pa
diáriaS: 01 1/2 (Uma e meia) PErÍodo: 16/07/2021 a 17/07/2021 
oBJETiVo: realizar remoçao cadavérica.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Portaria N°. 972/ 2021
aNTÔNio Marcio fEliX liNo 
MaTrÍcUla: 5908827 
carGo: Motorista
cidadE: SaNTarÉM - Pa
diária: 01 1/2 (Uma e meia) PErÍodo: 15/07/2021 
oBJETiVo: conduzir veículo.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Portaria N°. 975/ 2021 
aMarildo NaSciMENTo raBElo 
MaTrÍcUla: 5955811/1 
carGo: auxiliar operacional
cidadE: BElÉM - Pa
diária: 01 1/2 (Uma e meia) PErÍodo: 21/06/2021 a 22/06/2021 
oBJETiVo: realizar perícia veícular.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Portaria N°. 973/ 2021
carlENE do Socorro MoNTEiro liMa 
MaTrÍcUla: 5955875 
carGo: auxiliar Técnico de Perícias
iZaEl dE carValHo ViaNa 
MaTrÍcUla: 5955630/1 
carGo: auxiliar operacional
cidadE: SÃo fEliX do XiNGÚ - Pa
diáriaS: 01 1/2 (Uma e meia) PErÍodo: 13/07/2021 a 14/07/2021 
oBJETiVo: realizar remoção cadavérica.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Protocolo: 687008
Portaria N°. 956/ 2021 

JaSSoNclEr NaSciMENTo PErEira 
MaTrÍcUla: 5955867/1 
carGo: auxiliar operacional
cidadE: BElÉM - Pa
diária: 01 1/2 (Uma e meia) PErÍodo: 11/07/2021 
oBJETiVo: conduzir veículo.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Portaria N°. 965/ 2021 
alEXaNdrE QUEiroZ da SilVa 
MaTrÍcUla: 5955623 
carGo: auxiliar operacional
carloS alBErTo aVEliNo GoMES 
MaTrÍcUla: 57200771/1
carGo: Motorista
lUcaS BrYaN SalViaNo riBEiro 
MaTrÍcUla: 5955881 
carGo: auxiliar operacional
PaBlo Y caSTro 
MaTrÍcUla: 5889186/1 
carGo: Perito criminal
cidadE: S.JoÃo do araGUaia - Pa
diáriaS: meia PErÍodo: 13/07/2021 
oBJETiVo: realizar perícia.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Portaria N°. 969/ 2021
BrUNo alEXaNdrE ScalcoN 
MaTrÍcUla: 5958535 
carGo: Perito criminal
cidadE: PacaJá - Pa
diária: 01 (Uma) PErÍodo: 04/07/2021 
oBJETiVo: realizar perícia.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Portaria N°. 950/ 2021 
EdÊMia dE fáTiMa dE oliVEira NUaYEd 
MaTrÍcUla: 732443/2 
carGo: Perito criminal
cidadE: MaraBá - Pa
diária: 02 1/2 (duas e meia) PErÍodo: 23/07/2021 a 25/07/2021 
oBJETiVo: realizar perícia.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Protocolo: 687012
Portaria N°. 922/ 2021 

odETE Maria rodriGUES da SilVa 
MaTrÍcUla: 5894592 
carGo: Motorista
cidadE: ParaGoMiNaS - Pa
diária: 01 1/2 (Uma e meia) PErÍodo: 01/07/2021 
oBJETiVo: conduzir veículo.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Portaria N°. 980/ 2021
aNToNio carloS riBEiro da SilVa
MaTrÍcUla: 5941895-1
carGo: Motorista
rEiNaldo XaViEr dE SoUZa 
MaTrÍcUla: 56675423 
carGo: Gerente
cidadE: MaraBá - Pa
diáriaS: 06 1/2 (Seis e meia) PErÍodo: 13/07/2021 a 19/07/2021 
oBJETiVo: Visita técnica.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Protocolo: 687013
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oUtras MatÉrias
.

desPacHo de JULGaMeNto
Proc.: Sindicância disciplinar nº. 003/2021 – E protocolo nº. 2021/430394
Assim, comungo do relatório de fls. 138/142 e determino o arquivamento 
dos presentes autos, nos termos do art. 201, i do rJU. dê-se ciência, Pu-
blique-se. registre-se. comunique-se a coad, para as providências legais. 
Belém/Pa, 02 de agosto de 2021. daNiEllE SilVa dE aNdradE liMa 
GUErra- corregedora do cPc “rc”

Protocolo: 687367
desPacHo de JULGaMeNto

Proc.: apuração Preliminar nº. 005/2021 – E protocolo nº. 2021/430110
assim, os autos vieram com relatório da comissão pugnando pelo arquiva-
mento ante a impossibilidade de identificar de eventual autor, não sendo 
possível identificar indícios mínimos de autoria e materialidade aptos a 
lastrear a instauração de processo disciplinar. assim, comungo do relatório 
e determino o arquivamento dos presentes autos, nos termos do art. 201, 
i do rJU. dê-se ciência, Publique-se. registre-se. Belém/Pa, 02 de agosto 
de 2021. daNiEllE SilVa dE aNdradE liMa GUErra- corregedora do 
cPc “rc”

Protocolo: 687460

DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 2488/2021-daF/cGP, de 02/08/2021
a coordenadora de Gestão de Pessoas do departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará – detran/pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas,
r E S o l V E:
rETificar na Portaria 810/2020-daf/cGP, o período aquisitivo de férias 
do servidor fraNciSco JoSÉ da coSTa SilVa, agente de fiscalização de 
Trânsito, matrícula 55586658/2, lotado na Gerência de operações e fisca-
lização de Trânsito da capital, onde se lê exercício 15.06.2018/31.12.2019 
leia-se exercício 18.05.2018/02.12.2019.
Publique-se, registre-se e cumpra-se.
Nazaré de fátima Matos oliveira
coordenadora de Gestão de Pessoas.

Portaria Nº 2487/2021-daF/cGP, de 02/08/2021
a coordenadora de Gestão de Pessoas do departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará – detran/pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas,
r E S o l V E:
rETificar na Portaria 2588/2018-daf/cGP, o período aquisitivo de férias 
do servidor fraNciSco JoSÉ da coSTa SilVa, agente de fiscalização de 
Trânsito, matrícula 55586658/2, lotado na Gerência de operações e fisca-
lização de Trânsito da capital, onde se lê exercício 15.06.2017/2018 leia-se 
exercício 18.05.2017/17.05.2018.
Publique-se, registre-se e cumpra-se.
Nazaré de fátima Matos oliveira
coordenadora de Gestão de Pessoas.

Portaria Nº 2486/2021-daF/cGP, de 02/08/2021
a coordenadora de Gestão de Pessoas do departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará – detran/pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas,
r E S o l V E:
rETificar na Portaria 2287/2017-daf/cGP, o período aquisitivo de férias 
do servidor fraNciSco JoSÉ da coSTa SilVa, agente de fiscalização de 
Trânsito, matrícula 55586658/2, lotado na Gerência de operações e fisca-
lização de Trânsito da capital, onde se lê exercício 15.06.2016/2017 leia-se 
exercício 18.05.2016/17.05.2017.
Publique-se, registre-se e cumpra-se.
Nazaré de fátima Matos oliveira
coordenadora de Gestão de Pessoas.

Portaria Nº 2485/2021-daF/cGP, de 02/08/2021
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 à servidora NaZarÉ dE fáTiMa MaToS oliVEira, Técnica em 
administração e finanças, matrícula 3156630/1, lotada na coordenadoria 
de Gestão de Pessoas, dez (10) dias de fÉriaS, no período de 28.09 a 
07.10.2021, referentes ao exercício 10.09.2020/2021.
os efeitos desta Portaria entrarão em vigor a partir de 28/09/2021.
Publique-se, registre-se e cumpra-se.
Nazaré de fátima Matos oliveira
coordenadora de Gestão de Pessoas.

Portaria Nº 2484/2021-daF/cGP, de 02/09/2021
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,
coNSidEraNdo a solicitação constante do e-mail, datado de 19/07/2021,

r E S o l V E:
coNcEdEr ao servidor Taynan Monteiro Pereira, analista de Sistema, 
matrícula 55587609/1, lotado na coordenadoria de Suporte Tecnológico, 
quinze (15) dias de fÉriaS, no período de 13.09 a 27.09.2021, referentes 
ao exercício 01.03.2020/2021.
os efeitos desta Portaria entrarão em vigor a partir de 13/09/2021.
Publique-se, registre-se e cumpra-se.
Nazaré de fátima Matos oliveira
coordenadora de Gestão de Pessoas.

Portaria Nº 2483/2021-daF/cGP, de 02/08/2021
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,
coNSidEraNdo a solicitação constante do Memorando nº 95/2021-GE-
ViS, datado de 21/07/2021, no Processo 2021/802182,
r E S o l V E:
coNcEdEr ao servidor daNiEl boTElHo JaiME, Vistoriador, matrícula 
57205702/2, lotado na Gerência de Vistoria e inspeção de Veículos, quinze 
(15) dias de fÉriaS, no período de 16.09 a 01.10.2021, referentes ao 
exercício 03.11.2018/2019.
os efeitos desta Portaria entrarão em vigor a partir de 16/09/2021.
Publique-se, registre-se e cumpra-se.
Nazaré de fátima Matos oliveira
coordenadora de Gestão de Pessoas.

Portaria Nº 2482/2021-daF/cGP, de 02/08/2021
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,
coNSidEraNdo a solicitação constante do Memorando nº 48/2021-GP/
dETraN, datado de 23/06/2021, no Processo 2021/674938,
r E S o l V E:
coNcEdEr ao servidor JoSÉ raiMUNdo BorGES coSTa, auxiliar ope-
racional de Trânsito, matrícula 57196677/1, lotado na Gerência de Patri-
mônio, quinze (15) dias de fÉriaS, no período de 15.09 a 29.09.2021, 
referentes ao exercício 19.05.2020/2021.
os efeitos desta Portaria entrarão em vigor a partir de 15/09/2021.
Publique-se, registre-se e cumpra-se.
Nazaré de fátima Matos oliveira
coordenadora de Gestão de Pessoas.

Portaria N° 2481/2021-daF/cGP, de 02/08/2021
a coordenadora de Gestão de Pessoas, do departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará – detran/pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas,
r E S o l V E:
coNcEdEr aos servidores abaixo relacionados, lotados nas cirETraN’S 
“a” e “B”, trinta (30) dias de férias no mês de SETEMBro/2021, nos perío-
dos conforme especificados a seguir.

nome Matrícula Exercício concessão lotação
alexsandro carneiro 57194034/1 18.02.2020/2021 08.09 a 07.10.2021 altamira

antonio Bianor de Sousa 19283/1 27.02.2020/2021 08.09 a 07.10.2021 soure
antonio carlos da cunha 

figueiredo 57202223 /1 01.09.2020/2021 01.09 a 30.09.2021 capanema

claudionilso Quaresma lima 5212650 /2 01.06.2019/2020 01.09 a 30.09.2021 aBaETETUBa
Eva ribeiro da Silva 5954861/1 02.04.2020/2021 08.09 a 07.10.2021 S GEr araGUaia

fábio roberto dias da Silva 57193811/2 10.03.2020/2021 08.09 a 07.10.2021 caSTaNHal
Gilmar ramos da costa 57201691/1 01.08.2020/2021 01.09 a 30.09.2021 Maraba 
Gilson lima de Souza 57209072 /1 12.11.2019/2020 01.09 a 30.09.2021 paragominas
Hidelino lima rebelo 57188106 /2 13.08.2020/2021 09.09 a 08.10.2021 breves
José carlos de Souza 

Nascimento 57230623 /1 05.05.2019/2020 02.09 a 01.10.2021 santarem

lydia Maria fernandez dantas 3265528/1 20.11.2019/2020 08.09 a 07.10.2021 castanhal
Marco antonio carvalho 

Quaresma 57202004 /1 01.08.2020/2021 01.09 a 30.09.2021 aBaETETUBa

Marcos divino da Silva Silva 57201715 /1 01.08.2020/2021 20.09 a 19.10.2021 MaraBa
Natallia cordeiro dos anjos 5947622 /1 28.03.2020/2021 08.09 a 07.10.2021 romdon dopara

rogério dantas de Vas-
concelos 57231972 /1 16.07.2020/2021 27.09 a 26.10.2021 oBidoS

Publique-se, registre-se e cumpra-se.
Nazaré de fátima Matos oliveira
coordenadora de Gestão de Pessoas

Portaria N° 2480/2021-daF/cGP, de 02/08/2021
a coordenadora de Gestão de Pessoas, do departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará – detran/pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas,
r E S o l V E:
coNcEdEr aos servidores abaixo relacionados, lotados na SEdE deste de-
partamento, trinta (30) dias de férias no mês de SETEMBro/2021, nos 
períodos conforme especificados a seguir.

nome Matrícula Exercício concessão lotação

afonso raimundo Bentes Macedo 57196717 /1 19.05.2020/2021 15.09 a 14.10.2021 daf/cl/GcoM

aldalita corrêa de Jesus 3264971/1 19.09.2020/2021 20.09 a 19.10.2021 cncir

amélia rodrigues Bispo 57196680/1 19.05.2020/2021 06.09 a 05.10.2021 dTi/cST/
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ana Neri Monteiro lopes 3266702/1 06.11.2019/2020 24.09 a 23.10.2021 dHcrV/cHc/GcdHc

antonio Henrique franco ferreira 3263452/1 10.09.2019/2020 01.09 a 30.09.2021 dHcrV/cHc/GETP

arnaldo rodrigues Gama 5948209/1 26.04.2020/2021 01.09 a 30.09.2021 cNciNT

átila de Morais Machado 57175789/1 15.12.2018/2019 08.09 a 07.10.2021 daf/cl/GTraN

Benedita costa reis 3261697/1 05.08.2020/2021 01.09 a 30.09.2021 dg/gabinete

Benedito Gonçalves reis 3264238 /1 14.07.2020.2021 06.09 a 05.10.2021 dhcrv/chc/getp

Bruno cesar Gemaque da 
fonseca Santos 55587708/1 08.03.2019/2020 08.09 a 07.10.2021 dTi/cST/iNfra

carlos Magno Trindade ferradais 57188923/1 03.09.2020/2021 06.09 a 05.10.2021 dTo/cEd/GEPTraN

cláudia da Silva Nascimento 57224176 /2 19.04.2019/2020 05.09 a 04.10.2021 dTo/cofT/GofTc

daniel lima de Sousa 55587557/1 01.03.2020/2021 13.09 a 12.10.2021 daf/cGof/GEf

Edmée Maria Queiroz de araújo 57229227/1 13.05.2020/2021 02.09 a 01.10.2021 dTo

Eduardo Valério amaral 
cavalcante 57198618 /1 04.07.2019/2020 01.09 a 30.09.2021 dto/coft/goftc

franciana Maria Jatene 
cavalcante 57212348 /2 15.04.2020/2021 01.09 a 30.09.2021 dTo/cofT/GofTc

francinete da Silva e Sousa 57194019/1 18.02.2020/2021 09.09 a 08.10.2021 Jari

francisco José da costa Silva 55586658 /2 03.12.2019/2020 05.09 a 04.10.2021 dTo/cofT/GofTc

Gerson Gomes Santiago 57192440/2 08.07.2019/2020 17.09 a 16.10.2021 dto/coft/goftc

Glaura iolanda Brito Pires 3158730 /1 13.06.2019/2020 02.09 a 01.10.2021 daf/cGof/GEf

Hedy lamar Silva Moraes 3264211/1 02.06.2020/2021 06.09 a 05.10.2021 daf/cGP

igor Tancredi de araújo 5945735/1 09.01.2020/2021 08.09 a 07.10.2021 daf/ciM

João das Merces oliveira Júnior 57226382 /1 15.04.2019/2020 01.09 a 30.09.2021 dto/coft/goftc

João Moisés Moraes Menezes 57201978/1 18.08.2018/2019 01.09 a 30.09.2021 dHcrV/crV/GViV

José Maria Valente 3165760/1 13.07.2020/2021 13.09 a 12.10.2021 cNciNT

José roberto dos Santos ferreira 57208054 27.11.2018/2019 01.09 a30.09.2021 dto/coft/goftc

Katiléia Ericeira chaves 54193789 /2 02.06.2020/2021 01.09 a 30.09.2021 dHcrV/crV

Kelly da Silva alves 57227729 /1 30.04.2020/2021 04.09 a 03.10.2021 dto/coft/goftc

Kleverson oeiras de almeida 57205255 /1 15.10.2018/2019 01.09 a 30.09.2021 dto/coft/goftc

leandro Nascimento rodrigues 57189810/1 01.10.2018/2019 08.09 a 07.10.2021 ProJUr/coNTEN-
cioSo

leandro oliveira ferreira 55588475/1 02.05.2020/2021 08.09 a 07.10.2021 aSdEcoM

leidemar Barros oliveira 5947169/2 12.08.2020/2021 01.09 a 30.09.2021 aSdEcoM

liliane ferreira Pontes 5945397 /1 12.11.2019/2020 01.09 a 30.09.2021 dto/coft/goftc

luiz rabello Junior Melo 57205417 /1 15.10.2018/2019 01.09 a 30.09.2021. dTo/cofT/GofTc

Maria de Nazaré rocha rodri-
gues dutra 55587593/1 01.02.2020/2021 08.09 a 07.10.2021 dhcrv/chc/gcdhc

Maria do carmo ribeiro Torres 3265013/1 23.03.2020/2021 01.09 a 30.09.2021 dHcrV/GPaV

Meire Simone ribeiro Marques 57194188/1 18.02.2020/2021 09.09 a 08.10.2021 dHcrV/crV/GarV

otávio augusto rodrigues 
de Sousa 3265021/1 21.06.2020/2021 20.09 a 19.10.2021 daf/cGP/GrMP

Pricila Karen Mucelin chaves 57194730/1 13.02.2019/2020 20.09 a 19.10.2021 dTi/cdS

raimunda Vera corrêa araújo 57196173/1 28.04.2020/2021 01.09 a 30.09.2021 cNciNT

rodolfo rannieri Pacheco Bastos 57196573 /2 01.07.2019/2020 06.09 a 05.10.2021 dto/coft/goftc

rosely Souza Pereira 3263134/1 01.07.2019/2020 06.09 a 05.10.2021 dHcrV/cHc

rosivaldo oliveira de Sousa 57193604 /2 28.10.2018/2019 01.09 a 30.10.2021 dto/coft/goftc

Sandra Paula dos remédios 
cunha de oliveira 57202190 /1 02.09.2019/2020 01.09 a 30.09.2021 dto/coft/goftc

Sandro félix Brasil 57205274 /1 09.10.2018/2019 01.09 a 30.09.2021 dTo/cofT/GofTc

Silvana olímpia de Souza 57194131/1 18.02.2020/2021 06.09 a 05.10.2021 dHcrV/cHc

Solange Maria anaice lopes 80845576/1 01.02.2020/2021 13.09 a 12.10.2021 dG/GaBiNETE

Sonia Maria cruz Nascimento 3264807/1 16.09.2019/2020 17.09 a 16.10.2021 dHcrV/PaTio BElEM

Uberlande costa Sousa 54187004/2 05.05.2020/2021 08.09 a 07.10.2021 dTi/cST/iNfra

Valdir de Sousa Moura Junior 57189512/1 11.09.2018/2019 01.09 a 30.09.2021 daf/cl/GTraN

Vera lúcia da Silva campos 57192793/1 28.01.2020/2021 01.09 a 30.09.2021 daf/cGof/Ga

Zaira cecília diniz rodrigues 57173832/2 13.08.2019/2020 08.09 a 07.10.2021 ProJUr/coNSUlTiVo

Publique-se, registre-se e cumpra-se.
Nazaré de fátima Matos oliveira
coordenadora de Gestão de Pessoas.

Protocolo: 687386
Portaria Nº 2476/2021-daF/cGP, 30/07/2021

a coordenadora de Gestão de Pessoas do departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará – detran/pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas,
coNSidEraNdo a solicitação constante do requerimento, datado de 
29/07/2021,
r E S o l V E:
coNcEdEr à servidora lUNa NErUda aNTUNES foNSEca, agente de fis-
calização de Trânsito, matrícula 57201163 /2, lotada na Gerência de ope-
rações e fiscalização de Trânsito, 30 (trinta) dias de férias, no período de 
02/08 a 31/08/2021, referentes ao exercício de 02.08.2020/2021.
os efeitos desta Portaria entrarão em vigor a partir de 02/08/2021.
Publique-se, registre-se e cumpra-se.
Nazaré de fátima Matos oliveira
coordenadora de Gestão de Pessoas.

Portaria Nº 2468/2021-daF/cGP, de 29/07/2021
a coordenadora de Gestão de Pessoas do departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará – detran/pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas,
r E S o l V E:
coNcEdEr ao servidor EUGlES GUErra do NaSciMENTo, auxiliar de 
Trânsito, matrícula 57175745/1, lotado na coordenadoria de documen-
tação e informação, 30 (trinta) dias de férias, no período de 04/08 a 
02/09/2021, referentes ao exercício de 06.12.2019/2020.
os efeitos desta Portaria entrarão em vigor em 04/08/2021.
Publique-se, registre-se e cumpra-se.
Nazaré de fátima Matos oliveira
coordenadora de Gestão de Pessoas.

Protocolo: 687394
Portaria N° 2445/2021/dG/detraN, de 02/08/2021.

instituir a comissão Executiva para o Gerenciamento do Programa Social 
carteira Nacional de Habilitação “cNH Pai d`égua”
o dirETor GEral do departamento de Trânsito do Estado do Pará, no uso 
das atribuições legais, e
coNSidEraNdo a necessidade da promoção e realização de políticas pú-
blicas de inclusão socioeconômica;
coNSidEraNdo a promoção e realização de políticas públicas em educa-
ção de trânsito que objetivam a qualificação profissional de diversas cate-
gorias;
coNSidEraNdo o disposto na lei Estadual nº 9.275, de 1º de junho de 
2021, que institui o Programa Social carteira Nacional de Habilitação “cNH 
Pai D`égua”, que objetiva a formação, qualificação e habilitação profissio-
nal de condutores de veículos automotores no Estado do Pará.
rESolVE:
art. 1° instituir a comissão Executiva para o Gerenciamento do Programa 
Social carteira Nacional de Habilitação “cNH Pai d`égua”.
art. 2º a comissão a que se refere o art. 1º será composta pelos servidores 
abaixo
identificados:
arlEi coSTa GoNÇalVES – Mat.57228981/1 – Presidente;
aNaUGUSTa BErGEr Garcia MENdoNÇa – Mat. 5946926/1- Membro
Haroldo alENcar dE SoUZa NETo- Mat. 5947287 – Membro
JoliaNY MENdoNÇa da SilVa- Mat. 57222964 - Membro
aNa caroliNa MacHado SaMPaio - Mat. 57193586- Membro
EdilVaNdro aUGUSTo dE alMEida PErEira - Mat. 5946366 - Membro
rodriGo MoNTEiro lEiTE dE SoUSa - Mat. 5946933/2 - Membro
criSTiNa MaYara GoMES da SilVa - Mat. 5946719/1 - Membro
UrBiNo NUNES dE rEZENdE NETo - Mat. 5918641/2 - Membro
iZaBEl criSTiNa frEiTaS fraZÃo - Mat. 5959072/1 – Membro
PaUlo Márcio cordEiro fErrEira - Mat. 54194966/1 - Membro
art. 3º a comissão Executiva para o Gerenciamento do Programa Social 
carteira Nacional de Habilitação “cNH Pai d`égua”, terá as seguintes atri-
buições:
i – supervisionar o Programa Social de Formação, Qualificação e Habilita-
ção Profissional de Condutores de Veículos Automotores no Estado do Pará;
ii – avaliar os procedimentos de execução do Programa, instituir as medi-
das de fiscalização, ajustamento e aperfeiçoamento e elaborar as normas 
complementares não estabelecidas nesta Portaria;
iii – dar assessoramento técnico e administrativo na implantação, na exe-
cução, no acompanhamento e na avaliação do Programa; e
iV – analisar e aprovar os relatórios de avaliação e resultados, com parecer 
sobre assuntos de sua competência, quando isso se fizer necessário.
art. 4º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
MarcElo liMa GUEdES
dirETor GEral
(republicada por atualização do art. 3º, doE 34.655, de 30/07/2021)

Protocolo: 687441
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errata
.

Portaria Nº 2408/2021-dG/cGP, de 23/07/2021
o diretor Geral do departamento de Trânsito do Estado do Pará – dETraN/
Pa, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,
r E S o l V E:
NoMEar o senhor ZacariaS dE SoUZa SoTiraKiS, para exercer o cargo 
em comissão, daS-03, de Gerente da circunscrição regional de Trânsito 
“B” de São Miguel do Guamá.
os efeitos desta Portaria entrarão em vigor a partir de 26/07/2021.
MarcElo liMa GUEdES
diretor Geral
(republicada por incorreção na publicação do doE 34.650, de 26/07/2021)

Protocolo: 687294

.

.

secretaria de estado
de adMiNistraÇÃo 
PeNiteNciÁria

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 1019/2021-cGP/seaP 
BeLÉM, 29 de JULHo de 2021.

coNSidEraNdo que é obrigação da autoridade pública, ao tomar ciência 
de irregularidade no serviço público, promover a apuração imediata 
dos fatos, mediante Sindicância ou Processo administrativo disciplinar, 
assegurando ao acusado ampla defesa, nos termos do art. 199 da lei nº 
5.810/1994 – regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Estado do 
Pará - rJU; rESolVE: art. 1º - determinar a instauração de Sindicância 
administrativa investigativa nº 6142/2021-cGP/SEaP, objetivando apurar 
denúncia de suposta agressão aos internos lUcaS oliVEira dE alMEida 
(iNfoPEN 181283); MarcElo TEiXEira PErEira (iNfoPEN 139396); 
SidiclEY QUEiroZ da SilVa (iNfoPEN 104655); SaMUEl liMa da 
SilVa(iNfoPEN 72038); lEoNardo BarBoSa dE oliVEira (iNfoPEN 
73946); diEGo roBErTo lEal da SilVa (iNfoPEN 75995); JEaN da 
SilVa aMoriM (iNfoPEN 85539); JaiSoN BaTiSTa da lUZ (iNfoPEN 
165927) e MarliSSoN dUarTE dE BriTo (iNfoPEN 60789), no dia 
31/12/2020, no centro de recuperação Penitenciário do Pará V – crPPV, 
conforme ofício n° 447/2021/dEcrif/cGPc/Pc-Pa de 05/05/2021; art. 2 
º - designar Marilia MarTiNS dE BriTo, autoridade Sindicante, para 
conduzir a investigação; art. 3º - determinar à autoridade sindicante que 
apresente relatório conclusivo ao final da investigação. Art. 4º - Classificar 
o presente processo como de tramitação prioritária, nos termos da 
Portaria nº 420/2014 – cGP/SEaP. Art. 5º - Oficie-se a DECRIF acerca da 
instauração desta Sindicância. dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-
SE. rENaTo NUNES VallE corregedor-Geral Penitenciário.

Protocolo: 687446
Portaria Nº 1021/2021-cGP/seaP 

BeLÉM, 02 de aGosto de 2021.
coNSidEraNdo que é obrigação da autoridade pública, ao tomar ciência 
de irregularidade no serviço público, promover a apuração imediata dos 
fatos, mediante Sindicância ou Processo administrativo disciplinar, asse-
gurando ao acusado ampla defesa, nos termos do art. 199 da lei Estadual 
nº 5.810/1994 – regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Estado 
do Pará (rJU); rESolVE: art. 1º - determinar a instauração de Proces-
so administrativo disciplinar nº 6144/2021-cGP/SEaP, objetivando apurar 
responsabilidade administrativa e funcional do servidor J.f.f.o. (Mat.: nº 
5953996), acerca da conduta narrada em nota de culpa lavrada na 21° 
Seccional-10° Risp-Marabá, autuado em flagrante delito pela prática, em 
tese, análoga a prevista no art. 121, § 2°, inc. ii c/c art. 14, ii, ambos do 
código Penal Brasileiro, ocorrida no dia 27/06/2021. Nesse sentido tal con-
duta, incorre em falta grave, com fulcro aos art. 177, Vi c/c art. 189, caput 
e art. 190, iV, todos da lei nº 5.810/1994-rJU; art. 2º – constituir co-
missão composta pelos servidores, BrUNo coSTa PiNHEiro dE SoUSa, 
corregedor do interior, Presidente; rodriGo coSTa PiNHEiro dE SoU-
Sa, (M.f. 54196889) - Membro e ViTor raMoS EdUardo, (M.f. 5902749) 
- Membro; art. 3º – deliberar que os membros da comissão tenham de-
dicação exclusiva, podendo se reportar diretamente aos departamentos 
desta Secretaria e aos demais órgãos da administração Pública para as 
diligências necessárias à instrução do feito. art. 4º – determinar à referida 
comissão que obedeça ao estatuído no artigo 208, da lei nº 5.810/1994-
RJU, assim como, deverá a mesma apresentar Relatório Conclusivo ao final 
da apuração. art. 5º - comunicar à diretoria de Gestão de Pessoas para 
registro nos assentamentos funcionais e à comissão de Estágio Probatório 
para conhecimento. dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE. rENaTo 
NUNES VallE corregedor-Geral Penitenciário

Protocolo: 687453

Portaria nº 1020/2021-CGP/SEAP Belém, 02 de agosto de 2021. 
coNSidEraNdo que é obrigação da autoridade pública, ao tomar ciência de 
irregularidade no serviço público, promover a apuração imediata dos fatos, 
mediante Sindicância ou Processo administrativo disciplinar, assegurando 
ao acusado ampla defesa, nos termos do art. 199 da lei Estadual nº 
5.810/1994 – regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Estado do 
Pará (rJU); rESolVE: art. 1º - determinar a instauração de Sindicância 
administrativa disciplinar nº 6143/2021-cGP/SEaP, objetivando apurar 
responsabilidade administrativa e funcional do servidor r.f.V.r. (Mat.: 
nº 80846133), por inobservância aos deveres funcionais ao proceder na 
instauração de PdP do PPl JoÃo ViTor MoNTEiro da SilVa (iNfoPEN: 
237213), no centro de recuperação regional de capanema – crrcaP/
SEaP, fora do lapso temporal, tal conduta está em descompasso, com o 
disposto na Portaria n° 102/2019-GaB/SEaP, de 28/01/2019, incorrendo, 
em tese, aos arts. 177, incisos iV e Vi e art. 189, caput, todos do regime 
Único dos Servidores do Estado do Pará. art. 2º – constituir comissão 
composta pelos servidores, rodriGo coSTa PiNHEiro dE SoUSa, (M.f. 
54196889) - autoridade Sindicante - Presidente, Karla diaNa dE SoUZa 
frEiTaS, (M.f.97571444) – Membro; e GEcirlEY caNdido dE JESUS 
MoUra, (M.f. 5952590)  – Membro; art. 3º – deliberar que os membros da 
comissão tenham dedicação exclusiva, podendo se reportar diretamente 
aos departamentos desta Secretaria e aos demais órgãos da administração 
Pública para as diligências necessárias à instrução do feito. art. 4º – 
determinar à referida comissão que obedeça ao estatuído no artigo 201, 
parágrafo único, da lei nº 5.810/1994-rJU, assim como, deverá a mesma 
apresentar Relatório Conclusivo ao final da apuração. Art. 5º - Comunicar à 
diretoria de Gestão de Pessoas para registro nos assentamentos funcionais 
e à comissão de Estágio Probatório para conhecimento. dÊ-SE ciÊNcia, 
PUBliQUE-SE E cUMPra-SE. rENaTo NUNES VallE corregedor-Geral 
Penitenciário.

Protocolo: 687451
Portaria Nº 1018/2021-cGP/seaP 

BeLÉM, 29 de JULHo de 2021.
coNSidEraNdo que é obrigação da autoridade pública, ao tomar ciên-
cia de irregularidade no serviço público, promover a apuração imediata 
dos fatos, mediante Sindicância ou Processo administrativo disciplinar, 
assegurando ao acusado ampla defesa, nos termos do art. 199 da lei nº 
5.810/1994 – regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Estado do 
Pará - rJU; rESolVE: art. 1º - determinar a instauração de Sindicância 
administrativa investigativa nº 6141/2021-cGP/SEaP, objetivando apurar 
supostas irregularidades administrativas no Presídio Estadual Metropolita-
no iii – PEM iii, conforme o Termo de denúncia n°125/2021-cGP/SEaP; 
art. 2 º - designar Karla diaNa dE SoUZa frEiTaS, autoridade Sindi-
cante, para conduzir a investigação; art. 3º - determinar à autoridade sin-
dicante que apresente relatório conclusivo ao final da investigação. DÊ-SE 
ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE. rENaTo NUNES VallE corregedor-
Geral Penitenciário.

Protocolo: 687434
Portaria Nº 1017/2021-cGP/seaP 

BeLÉM, 30 de JULHo de 2021.
coNSidEraNdo que é obrigação da autoridade pública, ao tomar ciên-
cia de irregularidade no serviço público, promover a apuração imediata 
dos fatos, mediante Sindicância ou Processo administrativo disciplinar, 
assegurando ao acusado ampla defesa, nos termos do art. 199 da lei nº 
5.810/1994 – regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Estado 
do Pará - rJU; rESolVE: art. 1º - determinar a instauração de Sindi-
cância administrativa investigativa nº 6140/2021-cGP/SEaP, objetivan-
do apurar suposto constrangimento e conduta dos servidores J.l.d. (M.f. 
5959689), e d.E.c.M. (M.f. 5952586), diante dos fatos ocorridos no dia 
28/07/2021, no Núcleo de Tecnologia da informação- NTi, conforme Termo 
de denúncia n°124/2021-cGP/SEaP de 28/07/2021 e e-mail enviado em 
30/07/2021; art. 2 º - designar carloS fEliPE dE alMEida caValcaN-
TE, autoridade Sindicante, para conduzir a investigação; art. 3º - deter-
minar à autoridade sindicante que apresente relatório conclusivo ao final 
da investigação. dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE. rENaTo 
NUNES VallE corregedor-Geral Penitenciário.

Protocolo: 687436

.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

LiceNÇa PrÊMio
Portaria Nº 1842/2021 – dGP.seaP  
BeLÉM/Pa, 02 de aGosto de 2021.

Nome: Marli BETcEl BENTES, Matrícula nº 57191601/2; cargo: Téc. em 
Enfermagem.
Período aquisitivo: 2015/2018
Período de Gozo: 02/08/2021 a 31/08/2021.

Protocolo: 687272

.

.

desiGNar serVidor
.

Portaria N° 658/2021 – ccoNV/dLcc/GaB/seaP/Pa
BeLÉM/Pa, 29 de JULHo de 2021.

o Secretário de Estado de administração Penitenciária, no uso de suas 
atribuições legais.
coNSidEraNdo o disposto no art. 68 da lei nº 8.666/93.
rESolVE:
art.1º - designar a servidora lUdYMila aNdradE rÉGiS, matrícula nº 
5858178, para atuar como fiscal do Termo de Cooperação Técnica no 
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001/2018, em substituição a antiga fiscal, Ana Greice Borges Mokarzel, 
celebrado entre esta Secretaria de Estado de administração Penitenciária 
– SEaP/Pa e a Secretaria de Estado de Segurança Pública e defesa Social 
- SEGUP, que tem por finalidade a transferência de crédito orçamentário 
para à Secretaria Estadual de Segurança Pública e defesa Social para via-
bilizar a utilização da frota de aeronaves próprias do Grupamento aéreo de 
Segurança Pública do Estado do Pará pela SEaP.
art.2º - deliberar que a servidora supracitada atue em conformidade com 
o estabelecido no dispositivo legal mencionado em epígrafe, até a vigência 
final do referido instrumento.
art.3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.
JarBaS VaScoNcEloS do carMo
Secretário de Estado de administração Penitenciária.

Protocolo: 687199
Portaria N° 661/2021 – ccoNV/dLcc/GaB/seaP/Pa

BeLÉM/Pa, 30 de JULHo de 2021.
o Secretário de Estado de administração Penitenciária, no uso de suas 
atribuições legais.
coNSidEraNdo o disposto no art. 68 da lei nº 8.666/93.
rESolVE:
art.1º - designar a servidora ariaNE dE cáSSia rEiS da SilVa, agente 
Penitenciário, matrícula nº 57221053, para atuar como fiscal do Convênio 
nº 006.2021, celebrado entre esta Secretaria de Estado de administração 
Penitenciária - SEaP e a Empresa Gilvan de P. Silva - EirEli, o qual tem 
como objeto a alocação de mão de obra carcerária de 05 (cinco) internos, 
em regime fechado e semiaberto, custodiados no Sistema Penitenciário do 
Estado do Pará, na atividade laborativa de serviços gerais.
art.2º - deliberar que a servidora supracitada atue em conformidade com 
o estabelecido no dispositivo legal mencionado em epígrafe, até a vigência 
final do referido instrumento.
art.3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.
JarBaS VaScoNcEloS do carMo
Secretário de Estado de administração Penitenciária.

Protocolo: 687202

.

.

errata
.

errata da Portaria nº 0966/2010-cGP/seaP, de 15/07/2020, 
PUBlicada No doE Nº 34.652, dE 28/07/2021, rEfErENTE ao ProcESSo 
adMiNiSTraTiVo diSciPliNar Nº 6120/2021. oNdE SE lÊ: “comissão 
composta pelos servidores, rodriGo coSTa PiNHEiro dE SoUSa,” lEia-
SE: “comissão composta pelos servidores, BrUNo coSTa PiNHEiro dE 
SoUSa,” dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE. rENaTo NUNES 
VallE corregedor-Geral Penitenciário

Protocolo: 687444
errata da Portaria nº 0968/2010-cGP/seaP, de 15/07/2020, 
PUBlicada No doE Nº 34.652, dE 28/07/2021, rEfErENTE ao ProcESSo 
adMiNiSTraTiVo diSciPliNar Nº 6123/2021. oNde se LÊ: “comissão 
composta pelos servidores, rodriGo coSTa PiNHEiro dE SoUSa,” 
Leia-se: “comissão composta pelos servidores, BrUNo coSTa PiNHEiro 
dE SoUSa,” dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE. rENaTo NUNES 
VallE corregedor-Geral Penitenciário

Protocolo: 687438
errata da Portaria nº 0967/2010-cGP/seaP, de 15/07/2020, 
PUBlicada No doE Nº 34.652, dE 28/07/2021, rEfErENTE À 
SiNdicÂNcia adMiNiSTraTiVa diSciPliNar Nº 6121/2021. oNde se 
LÊ: “comissão composta pelos servidores, Marilia MarTiNS dE BriTo,” 
Leia-se: “comissão composta pelos servidores, BrUNo coSTa PiNHEiro 
dE SoUSa,” dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE. rENaTo NUNES 
VallE corregedor-Geral Penitenciário

Protocolo: 687440

.

.

aPostiLaMeNto
.

aPostiLaMeNto ao coNVÊNio Nº 008/2019
2º Apostilamento ao CONVÊNIO nº 008/2019, firmado entre a SECRETA-
ria dE ESTado dE adMiNiSTraÇÃo PENiTaNciária – SEaP e o GrUPo 
ESPÍriTa JardiNS daS olVEiraS cujo objeto é absorção de mão de obra 
carcerária.
A Cláusula Quinta será retificada referente ao seu valor:
cláUSUla QUiNTa: doS rEcUrSoS E da fUNcioNal ProGraMáTica
aditiva o valor de repasse dos recursos descrito no Plano de aplicação 
em r$ 24.678,52 (vinte e quatro mil seiscentos e setenta e oito reais e 
cinquenta e dois centavos), em razão da alteração do valor do salário mí-
nimo vigente e contribuição previdenciária para o ano de 2021, conforme 
Medida Provisória nº 1.021 de 30/12/2020-Diário Oficial da União- DOU de 
31/12/2020, a contar de 01/01/2021.
as demais cláusulas do referido convênio permanecem inalteradas.
Belém, 27 de Julho de 2021.
JarBaS VaScoNcEloS do carMo
Secretário de Estado de administração Penitenciária

Protocolo: 687206

terMo aditiVo a coNVÊNio
.

terMo aditiVo ao coNVÊNio 008/2019
Nº: 02

data de assinatura: 27/07/2021
Vigência: 02/08/2021 a 31/07/2022
Justificativa: prorrogação do prazo de vigência do presente termo por mais 
12 (doze) meses.
objeto: Tem por objeto a prorrogação do prazo de execução e vigência do 
convênio nº 008/2019 nos Termos de sua cláusula Sexta, e consequen-
temente alteração do valor global dos recursos orçamentários da cláusula 
Quinta.
convênio: 008
Exercício: 2019
Valor: r$ 39.330,52 (trinta e nove mil trezentos e trinta reais e cinquenta 
e dois centavos).
Partes:
Beneficiário ente Público: Secretaria de Estado de Administração Peniten-
ciária - SEaP
concedente: Grupo Espírita Jardim das oliveiras.
Nome do ordenador: Jarbas Vasconcelos do carmo.

Protocolo: 687204

.

.

oUtras MatÉrias
.

Portaria N.º 643/2021-GaB. seaP  
BeLÉM/Pa, 23 de JULHo de 2021.

o SEcrETario dE adMiNiSTraÇÃo PENiTENciária, no uso de suas 
atribuições legais; coNSidEraNdo que compete ao Gestor reconhecer 
a dedicação, dinamismo, compromisso, eficiência, diligência, empenho, 
destacando em cada um o excelente desempenho de suas atribuições, a 
responsabilidade e presteza na execução das tarefas; coNSidEraNdo que 
a ex-servidora ora elogiada, realizou primoroso trabalho no desempenho 
de suas atividades nos dois períodos em que trabalhou nesta Secretaria; 
coNSidEraNdo a inestimável contribuição e exemplo que deixou para 
os colegas do setor em que trabalhou; rESolVE: EloGiar e aGradEcEr 
à ex-servidora MicHElE riBEiro doS SaNToS, Matrícula 5920219, pela 
forma altamente dedicada e profissional que desenvolveu seu trabalho no 
período de 08/07/2015 a 01/05/2016, como estagiária de direito, e no 
período de 02/05/2016 e 02/06/2021, desempenhando atribuições do car-
go de Secretária da corregedoria, coordenando a equipe e supervisionan-
do os trabalhos referentes aos Processos disciplinares Penitenciários nas 
unidades prisionais de todo o Estado do Pará com dedicação, presteza, 
seriedade e capacidade de liderança. À nobre ex-servidora o meu mais 
profundo respeito e reconhecimento, bem como, os meus mais sinceros 
votos de sucesso nos desafios vindouros. DÊ-SE CIÊNCIA, REGISTRE-SE E 
cUMPra-SE. JarBaS VaScoNcEloS do carMo Secretario de Estado de 
administração Penitenciária

Protocolo: 687252
LiceNÇa NoJo

Portaria Nº 1946/2021 – dGP.seaP 
BeLÉM/Pa, 02 de aGosto de 2021.

Nome: JacilEia raMoS fErNaNdES, Matrícula nº 54196404/1; cargo: 
assistente administrativo
assunto: licença Nojo.
Período: 27/07/2021 a 03/08/2021

Protocolo: 687409
LiceNÇa GaLa

Portaria Nº 1945/2021 – dGP/seaP 
BeLÉM/Pa, 02 de aGosto de 2021.

Nome: rafaEl carloS da SilVa, Matrícula nº. 5953868/1, cargo: agen-
te Penitenciário.
assunto: licença Gala
Período: 20/07/2021 a 27/07/2021.

Protocolo: 687400
LiceNÇa NoJo

Portaria Nº 1943/2021 – dGP.seaP 
BeLÉM/Pa, 02 de aGosto de 2021.

Nome: MaNoEl GoNÇalVES da SilVa, Matrícula nº 5953884/1; cargo: 
agente Penitenciário
assunto: licença Nojo.
Período: 20/07/2021 a 27/07/2021

Protocolo: 687405
LiceNÇa Para estUdar

Portaria Nº 1944/2021 – dGP.seaP  
BeLÉM/Pa, 02 de aGosto de 2021.

Nome: aNa criSTiNa SoUSa doS SaNToS, Matrícula nº 57201892/1; 
cargo: Téc. em Gestão Penitenciária – Serviço Social.
assunto: licença para Estudar em área de interesse da administração
Período de afastamento: 03/08/2021 a 03/03/2022.

Protocolo: 687414
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.

.

secretaria de estado
de cULtUra

.

.

.

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº 351 de 02.08.2021
Servidor: alUiZio da SilVa VilHENa
Matrícula: 57234539/1
cargo: assistente administrativo
objeto: - dESiGNado como fiscal da prestação de serviço realizada pelo 
profissional EDUARDO NAZARÉ VIEIRA PEREIRA qualificado para participar 
na programação do evento como Grupos culturais Tradicionais, na pro-
gramação do evento VaciNaÇo coNTra o iNflUENZa , apoiado por esta  
Secretaria de Estado de cultura-SEcUlT, realizado no dia 01/08/2021 das 
10 às 14 h. na Estação cultural de icoaraci.

Protocolo: 687214

.

.

FÉrias
.

Portaria Nº 342 de 02 de aGosto de 2021.
o SEcrETário da SEcrETaria dE ESTado dE cUlTUra em exercício, no 
uso de suas atribuições legais,
r E S o l V E:
coNcEdEr, de acordo com o art. 74 da lei nº 5.810 de 24.01.94, 30 
(trinta) dias de férias consecutivos aos servidores abaixo relacionados, re-
ferente ao mês de SETEMBro/2021.

MaTrÍcUla NoME PErÍodo aQUiSiTiVo PErÍodo  dE GoZo
80845881/1 alex almeida dos Santos 13.06.2020 a 12.06.2021 01.09.2021 a 30.09.2021
57200635/1 any Suelem andrade ferreira 01.03.2020 a 28.02.2021 09.09.2021 a 08.10.2021
57191488/1 Haroldo Verbicaro Tuma 18.12.2019 a 17.12.2020 15.09.2021 a 14.10.2021
55589256/3 ilsa de Nazaré do couto lima 21.06.2020 a 20.06.2021 08.09.2021 a 07.10.2021
57191489/1 Marcelo Nonato Gomes laredo 18.12.2019 a 17.12.2020 08.09.2021 a 07.10.2021

32867/1 Maria de Nazaré oliveira fernandes 01.03.2019 a 28.02.2020 08.09.2021 a 07.10.2021
57190766/1 Mizanara  de Souza ferreira 03.02.2019 a 02.02.2020 01.09.2021 a 30.09.2021
80845885/1 Nidia de cássia Moraes da Silva 13.06.2020 a 12.06.2021 13.09.2021 a 12.10.2021

30635/1 regina Vitória de andrade alves 14.08.2020 a 13.08.2021 08.09.2021 a 07.10.2021
80845894/1 ronald araújo da costa 17.06.2020 a 16.06.2021 15.09.2021 a 14.10.2021
57200918/1 Solange cassundé ferreira 05.08.2020 a  04.08.2021 08.09.2021 a 07.10.2021
57193082/1 Tarcisio Silva Tomaz 24.01.2020 a 23.01.2021 08.09.2021 a 07.10.2021

dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de cultura, em 02 de agosto de 2021.
BrUNo cHaGaS da SilVa rodriGUES fErrEira
Secretário da Secretaria de Estado de cultura, em exercício/SEcUlT.

Protocolo: 687283
sUBstitUir FÉrias do titULar
Portaria Nº 352 de 02 de aGosto de 2021
o SEcrETário adJUNTo da SEcrETaria dE ESTado dE cUlTUra, no 
uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelo art. 138, da 
constituição do Estado do Pará, c/c o art. 34, do regimento interno da Se-
cretaria de Estado de cultura, aprovado pelo decreto no 434, de 13 de de-
zembro de 2004, e, considerando os termos do Processo nº 2021/710115, 
de 30.06.2021.
r E S o l V E:
i - dESiGNar o servidor alEX raMirES SaNToS da coSTa, matrícula nº 
5792177/2, ocupante do cargo de assistente administrativo, para respon-
der pela Gerência de operações e Serviços Gerais /SEcUlT, nos períodos 
de 12.07.2021 a 26.07.2021,(15 dias) e, 03.01.2022 a 17.01.2022(15 
dias), durante as férias do servidor titular, fErNaNdo VilHENa JUNior, 
matrícula nº 5933317/ 3, referente ao período aquisitivo  de 10.04.2020 
a 09.04.2021.
ii – Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo 
os seus efeitos a 12.07.2021.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de cultura, em 02 de agosto de 2021.
BrUNo cHaGaS da SilVa rodriGUES fErrEira
Secretário adjunto da Secretaria  de Estado de cultura / SEcUlT

Protocolo: 687372

.

.

oUtras MatÉrias
.

Portaria Nº 343 de 29 de JULHo de 2021.
iNSTiTUi E NoMEia coMiSSÃo PErMaNENTE dE ProcESSo adMiNiS-
TraTiVo diSciPliNar E dá oUTraS ProVidÊNciaS.
o SEcrETário adJUNTo dE ESTado dE cUlTUra, no uso das atribuições 
legais que lhe são conferidas pela PorTaria Nº 091/2019, publicada no 
Diário Oficial do Estado em 18.02.2019, c/c o Art. 35 do Regimento Interno 
da Secretaria de Estado de cultura, aprovado pelo decreto nº 1.434, de 13 
de dezembro de 2004

coNSidEraNdo:
 - considerando que é obrigação da autoridade pública, ao tomar ciência de 
irregularidade no serviço público, promover a apuração imediata dos fatos, 
mediante Sindicância ou Processo administrativo disciplinar, assegurando 
ao acusado ampla defesa, nos termos do art. 199, da lei Estadual nº 
5.810/94, com suas modificações posteriores;
 -a necessidade de centralizar os Processos administrativos disciplinares 
(Pad) e Sindicâncias em um único local, dotado de infraestrutura e se-
cretaria, de forma a agilizar o procedimento investigativo dos eventuais 
ilícitos;
- Que o Processo administrativo disciplinar é o instrumento legalmente 
previsto para o exercício controlado do poder e competência que a admi-
nistração Pública tem de impor modelos de comportamento a seus servi-
dores, com a finalidade de manter a regularidade na execução e prestação 
dos serviços públicos, podendo ao final, resultar ou  não, na aplicação de 
sanção administrativa.  .
rESolVE:
art. 1º - MaNTEr, no âmbito da Secretaria de Estado de cultura, comissão 
de Processo administrativo disciplinar, com a função de apurar responsabi-
lidades de servidores, por anunciada de infração praticada no exercício de 
suas atribuições e retomar o regular e eficiente funcionamento da Admi-
nistração Pública Estadual.
art. 2º - as denúncias e demais notícias de irregularidades, nos termos do 
art. 1º, no âmbito da Secretaria de Estado de cultura serão autuadas em 
processo próprio para apuração e encaminhadas ao Gabinete do Secretá-
rio adjunto para conhecimento, determinando providência à realização da 
investigação;
Primeiro – o juízo de admissibilidade das denúncias referente a irregulari-
dade no âmbito da Secretaria de Estado de cultura poderá ser precedido 
com diligências que o fundamente, observando o prazo prescricional para 
aplicação de penalidade relativa ao fato denunciado, em tese.
Segundo – o processo deverá ser arquivado, quando a possibilidade da 
ocorrência de infração disciplinar restar, desde logo, afastada quando o 
fato narrado não configurar evidente infração disciplinar ou a possibilidade 
de sua ocorrência puder ser, desde logo afastada.
art. 3º - Para cumprimento no disposto no art. 1º, manter a comissão Pro-
cessante composta pelos (as) servidores (as) Valdir MárTirES coElHo, 
matrícula nº 31470/1, ocupante do cargo de consultor Jurídico do Estado, 
que a presidirá, MiciclÉia cUNHa doS PaSSoS GoNÇalVES, matrícula 
nº 55588560/3, ocupante do cargo de Técnico em Gestão Pública-admi-
nistrador, e fraNciSco JoSÉ foNTENElE dE caSTro JÚNior, matrícula 
nº 57190477/1, ocupante do cargo de Técnico em Gestão Pública-Econo-
mista, todos servidores estáveis e integrantes do quadro da Secretaria de 
Estado de cultura.
i – designar, na condição de suplentes os seguintes servidores:
- lUiZa rodriGUES da SilVa, matrícula nº 8044180/1, ocupante do car-
go de Técnico em Gestão Pública-administrador.
- ElVira aParEcida BUENo roSa dE SoUSa, matrícula nº 57192064/1, 
ocupante do cargo de Técnico em Gestão Pública-administrador.
art. 4º - Para bem cumprir as atribuições, a comissão terá acesso a toda a 
documentação necessária à elucidação dos fatos, bem como deverá colher 
quaisquer depoimentos e demais provas que entender pertinentes, bem 
como, sugerir à autoridade instituidora a elaboração de termo de ajuste 
disciplinar instituído pela lei nº 9320/21.
art. 5º - determinar que os membros da comissão tenham dedicação ex-
clusiva e poderão reportar-se diretamente aos demais órgãos da adminis-
tração Pública, em diligências necessárias à instrução processual.
art. 6º - a comissão ora constituída, terá sua atuação vigente pelo prazo 
de 01 (um) ano, a contar de 02.08.2021, revogando-se as disposições em 
contrária, em especial a PorTaria Nº 340/20, de 30.09.2020.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de cultura, em 29 de julho de 2021.
BrUNo cHaGaS da SilVa rodriGUES fErrEira
Secretário adjunto de Estado de cultura/SEcUlT

Protocolo: 687057

.

.

FUNDAÇÃO CULTURAL DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 589 de 02 de JULHo de 2021
o Presidente da fundação cultural do Estado Pará, usando das atribuições 
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, pelo decreto Esta-
dual, publicados no doE nº 32.798 de 01 de janeiro de 2015 e no doE n° 
33.111 de 19 de abril de 2016, e ainda decreto Governamental publicado 
no doE nº 34.488, de 10 de fevereiro de 2021.
CONSIDERANDO a Lei 8.666/93, sobre o acompanhamento e fiscaliza-
ção de contratos, convênios e parcerias, e ainda de acordo com o PaE 
2021/695367.
rESolVE dESiGNar, para as funções de fiscais do ProJETo “ZiriGUidUM 
VirTUal”, referente à iN 224/2021 - fcP, fiscal Titular o servidor MarcEla 
corrÊa fraNco, matrícula nº: 5934241/1 cargo: assessor Especial 1, 
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Setor/local de Trabalho: daf e como fiscal Substituto o servidor HUGo 
BiSPo SaNToS do NaSciMENTo, matrícula nº: 57201059/1 cargo: assis-
tente administrativo, Setor/local de Trabalho: dic.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
GUilHErME rElVaS d’oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará – fcP

Protocolo: 687208
Portaria Nº 590 de 02 de JULHo de 2021
o Presidente da fundação cultural do Estado Pará, usando das atribuições 
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, pelo decreto Esta-
dual, publicados no doE nº 32.798 de 01 de janeiro de 2015 e no doE n° 
33.111 de 19 de abril de 2016, e ainda decreto Governamental publicado 
no doE nº 34.488, de 10 de fevereiro de 2021.
CONSIDERANDO a Lei 8.666/93, sobre o acompanhamento e fiscaliza-
ção de contratos, convênios e parcerias, e ainda de acordo com o PaE 
2021/695385.
rESolVE dESiGNar, para as funções de fiscais do ProJETo “BadalaÇÃo 
VirTUal”, referente à iN 225/2021 - fcP, fiscal Titular o servidor MarcEla 
corrÊa fraNco, matrícula nº: 5934241/1 cargo: assessor Especial 1, 
Setor/local de Trabalho: daf e como fiscal Substituto o servidor HUGo 
BiSPo SaNToS do NaSciMENTo, matrícula nº: 57201059/1 cargo: assis-
tente administrativo, Setor/local de Trabalho: dic.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
GUilHErME rElVaS d’oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará – fcP

Protocolo: 687211
Portaria Nº 587 de 2 de JULHo de 2021
o Presidente da fundação cultural do Estado Pará, usando das atribuições 
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, pelo decreto Esta-
dual, publicados no doE nº 32.798 de 01 de janeiro de 2015 e no doE n° 
33.111 de 19 de abril de 2016, e ainda decreto Governamental publicado 
no doE nº 34.488, de 10 de fevereiro de 2021.
CONSIDERANDO a Lei 8.666/93, sobre o acompanhamento e fiscaliza-
ção de contratos, convênios e parcerias, e ainda de acordo com o PaE 
2021/695596.
rESolVE dESiGNar, para as funções de fiscais do ProJETo “Na oNda 
VirTUal”, referente à iN 222/2021 - fcP, fiscal Titular a servidora Mar-
cEla corrÊa fraNco, matrícula nº: 5934241/1 cargo: assessor Especial 
1, Setor/local de Trabalho: daf e como fiscal Substituto o servidor HUGo 
BiSPo SaNToS do NaSciMENTo, matrícula nº: 57201059/1 cargo: assis-
tente administrativo, Setor/local de Trabalho: dic.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
GUilHErME rElVaS d’oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará – fcP

Protocolo: 687191
Portaria Nº 588 de 2 de JULHo de 2021
o Presidente da fundação cultural do Estado Pará, usando das atribuições 
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, pelo decreto Esta-
dual, publicados no doE nº 32.798 de 01 de janeiro de 2015 e no doE n° 
33.111 de 19 de abril de 2016, e ainda decreto Governamental publicado 
no doE nº 34.488, de 10 de fevereiro de 2021.
CONSIDERANDO a Lei 8.666/93, sobre o acompanhamento e fiscaliza-
ção de contratos, convênios e parcerias, e ainda de acordo com o PaE 
2021/792692.
rESolVE dESiGNar, para as funções de fiscais do ProJETo “ESPaÇo da 
cUlTUra diGiTal”, referente à iN 223/2021 - fcP, fiscal Titular o servidor 
PEdro HENriQUE cardoSo BraZ, matrícula nº: 5899706/1 cargo: coor-
denador, Setor/local de Trabalho: cMP e como fiscal Substituto o servidor 
MarcElo doS SaNToS carMo, matrícula nº: 5888124 cargo: Téc. Ges-
tão cultural, Setor/local de Trabalho: dic.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
GUilHErME rElVaS d’oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará – fcP

Protocolo: 687196
Portaria Nº 592 de 02 de JULHo de 2021
o Presidente da fundação cultural do Estado Pará, usando das atribuições 
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, pelo decreto Esta-
dual, publicados no doE nº 32.798 de 01 de janeiro de 2015 e no doE n° 
33.111 de 19 de abril de 2016, e ainda decreto Governamental publicado 
no doE nº 34.488, de 10 de fevereiro de 2021.
CONSIDERANDO a Lei 8.666/93, sobre o acompanhamento e fiscaliza-
ção de contratos, convênios e parcerias, e ainda de acordo com o PaE 
2021/792532.
rESolVE dESiGNar, para as funções de fiscais do ProJETo “ViaJaNdo 
PEla MÚSica ParaENSE”, referente à iN 226/2021 - fcP, fiscal Titular o 
servidor raiMUNdo do Socorro MoraES dE alMEida, matrícula nº: 
5903311/1 cargo: coordENador, Setor/local de Trabalho: cGP e como 
fiscal Substituto o servidor HUGo BiSPo SaNToS do NaSciMENTo, ma-
trícula nº: 57201059/1 cargo: assistente administrativo, Setor/local de 
Trabalho: dic.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
GUilHErME rElVaS d’oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará – fcP

Protocolo: 687426

.

.

ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 225/2021
PaE: 2021/695385
objeto: ProJETo “BadalaÇÃo VirTUal”, no qual os artistas: cYNTHia 
PaMPolHa, BaNda UP 7, roNNY MorEira, BaNda VESaNo, GrUPo Pa-
GodEÓ, MariaNa BraNdÃo, lari XaViEr, SiNara coSTa, se apresenta-
rão em formato digital – liVE e gravações de vídeos em 07/08/2021, das 
10h às 17h no Município de Belém/Pa.
fundamento legal: fundamenta-se no art. 25, inciso iii da lei federal nº 
8.666/93 e conforme o Parecer Jurídico nº 326/2021 – ProJUr/fcP
dotação orçamentária: Projeto atividade: 13.392.1503-8841; Plano inter-
no: 21dEf404967; fonte recurso: 0301; Elemento de despesa: 339039; 
ação: 264663.
contratante: fUNdaÇÃo cUlTUral do ESTado do Pará - fcP, inscrita 
no cNPJ 14.662.886/0001-43, avenida Gentil Bittencourt, nº 650, bairro 
Nazaré, cEP 66.035-340, Belém/Pa
favorecido:  l a ProdUÇÃo dE EVENToS, inscrito no cNPJ 
28.652.606/0001-20.
Valor Total: r$ 66.000,00
data: 02/08/2021
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira
terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo 
Nº 225/2021
Nesta data, raTifico o Termo de inexigibilidade de licitação nº 225/2021, 
com fundamento no art. 26 da lei 8.666/93, com suas posteriores modi-
ficações.
Data de Ratificação: 02/08/2021
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira

Protocolo: 687210
eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 223/2021
PaE: 2021/792692
objeto: ProJETo “ESPaÇo da cUlTUra diGiTal”, no qual os artistas: 
caNTor WillY liMa, caNTora PaUla rUfiNo, caNTor ViNiciUS Ho-
NoraTo, caNTor NElYS, caNTor EWErToN Mc, caNTor JoTaPÊ, BaN-
da PlaY 7, caNTor MHarco MoNTEiro, GrUPo dE EXPrESSÃo fol-
clÓricaS ENcaNToS do Sol, coMPaNHia folclÓrica ENcaNToS do 
cUriÓ, se apresentarão em formato digital – liVE e gravações de vídeos 
em 05/08/2021, das 9h às 19h no Município de ananindeua/Pa.
fundamento legal: fundamenta-se no art. 25, inciso iii da lei federal nº 
8.666/93 e conforme o Parecer Jurídico nº 324/2021 – ProJUr/fcP
dotação orçamentária: Projeto atividade: 13.392.1503-8841; Plano inter-
no: 21dEMP00326; fonte recurso: 0301; Elemento de despesa: 339039; 
ação: 231274.
contratante: fUNdaÇÃo cUlTUral do ESTado do Pará - fcP, inscrita 
no cNPJ 14.662.886/0001-43, avenida Gentil Bittencourt, nº 650, bairro 
Nazaré, cEP 66.035-340, Belém/Pa
favorecido: TalENToS da aMaZÔNia, inscrito no cNPJ: 18.403.016/0001-
00.
Valor Total: r$ 100.000,00
data: 02/08/2021
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira
terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo 
Nº 223/2021
Nesta data, raTifico o Termo de inexigibilidade de licitação nº 223/2021, 
com fundamento no art. 26 da lei 8.666/93, com suas posteriores modi-
ficações.
Data de Ratificação: 02/08/2021
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira

Protocolo: 687192
eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 222/2021
PaE: 2021/695596
objeto: ProJETo “Na oNda VirTUal”, no qual os artistas: MaNiÇoBa 
Trio, oTáVio GoraYEB, caMila MarTiNS, Bia SalES, TEMPESTadE do 
MElodY, daNiEl liMa, Trio MaNari, alfrEdo rEiS, se apresentarão em 
formato digital – liVE e gravações de vídeos em 05/08/2021, das 10h às 
17h no Município de Belém/Pa.
fundamento legal: fundamenta-se no art. 25, inciso iii da lei federal nº 
8.666/93 e conforme o Parecer Jurídico nº 323/2021 – ProJUr/fcP
dotação orçamentária: Projeto atividade: 13.392.1503-8841; Plano inter-
no: 21dEf404974; fonte recurso: 0301; Elemento de despesa: 339039; 
ação: 264663.
contratante: fUNdaÇÃo cUlTUral do ESTado do Pará - fcP, inscrita 
no cNPJ 14.662.886/0001-43, avenida Gentil Bittencourt, nº 650, bairro 
Nazaré, cEP 66.035-340, Belém/Pa
favorecido: Jf ProdUÇÕES, inscrito no cNPJ: 21.148.270/0001-14.
Valor Total: r$ 79.000,00
data: 02/08/2021
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira
terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo 
Nº 222/2021
Nesta data, raTifico o Termo de inexigibilidade de licitação nº 222/2021, 
com fundamento no art. 26 da lei 8.666/93, com suas posteriores modi-
ficações.
Data de Ratificação: 02/08/2021
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira

Protocolo: 687189
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eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 224/2021
PaE: 2021/695367
objeto: ProJETo “ZiriGUidUM VirTUal”, no qual os artistas: Eraldo 
raMoS QUarTETo, BrUNa lUZ, lUcaS MiGlio, aBENaTar QUarTETo, 
KlEBEr TaYroNE, TrEM da faNTaSia, BaTEria SHoW do raNcHo, aS-
SociaÇÃo folclÓrica ParaMaZoN, se apresentarão em formato digital 
– liVE e gravações de vídeos em 06/08/2021, das 10h às 17h no Município 
de Belém/Pa.
fundamento legal: fundamenta-se no art. 25, inciso iii da lei federal nº 
8.666/93 e conforme o Parecer Jurídico nº 325/2021 – ProJUr/fcP
dotação orçamentária: Projeto atividade: 13.392.1503-8841; Plano inter-
no: 21dEf404966; fonte recurso: 0301; Elemento de despesa: 339039; 
ação: 264663.
contratante: fUNdaÇÃo cUlTUral do ESTado do Pará - fcP, inscrita 
no cNPJ 14.662.886/0001-43, avenida Gentil Bittencourt, nº 650, bairro 
Nazaré, cEP 66.035-340, Belém/Pa
favorecido:  airES EVENToS E ProdUÇÕES arTÍSTicaS, inscrito no cNPJ 
41.505.077/0001-09.
Valor Total: r$ 71.000,00
data: 02/08/2021
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira
terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo 
Nº 224/2021
Nesta data, raTifico o Termo de inexigibilidade de licitação nº 224/2021, 
com fundamento no art. 26 da lei 8.666/93, com suas posteriores modi-
ficações.
Data de Ratificação: 02/08/2021
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira

Protocolo: 687205
eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 226/2021
PaE: 2021/792532
objeto: ProJETo “ViaJaNdo PEla MÚSica ParaENSE”, no qual os artis-
tas: caNTor lUcaS liMa, caNTora SaMY loUriNHo, caNTor MarKi-
NHo dUraN, caNTora carol alVES, caNTor ToNY BraSil, caNTor 
THiaGo roBSoN, BaNda BrEGa EPoQUE, GrUPo frUToS do Pará, 
GrUPo TriBo KaWaHiVa, GrUPo TriloGia KidS, se apresentarão em 
formato digital – liVE e gravações de vídeos em 05/08/2021, das 09h às 
18h no Município de ananindeua/Pa.
fundamento legal: fundamenta-se no art. 25, inciso iii da lei federal nº 
8.666/93 e conforme o Parecer Jurídico nº 329/2021 – ProJUr/fcP
dotação orçamentária: Projeto atividade: 13.392.1503-8841; Plano inter-
no: 21dEMP00322; fonte recurso: 0301; Elemento de despesa: 339039; 
ação: 231274.
contratante: fUNdaÇÃo cUlTUral do ESTado do Pará - fcP, inscrita 
no cNPJ 14.662.886/0001-43, avenida Gentil Bittencourt, nº 650, bairro 
Nazaré, cEP 66.035-340, Belém/Pa
favorecido:  ParaSHoWS ProdUÇÕES E EVENToS, inscrito no cNPJ 
35.234.544/0001-00.
Valor Total: r$ 100.000,00
data: 02/08/2021
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira
terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo 
Nº 226/2021
Nesta data, raTifico o Termo de inexigibilidade de licitação nº 226/2021, 
com fundamento no art. 26 da lei 8.666/93, com suas posteriores modi-
ficações.
data de Ratificação: 02/08/2021
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira

Protocolo: 687424

FUNDAÇÃO CARLOS GOMES

.

desiGNar serVidor
.

Portaria N°. 080/2021 - FcG de 30.07.2021
a Superintendente da fundação carlos Gomes, usando de suas atribuições 
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 o servidor dÊNYS aNTÔNio aMaNaJaS NoroNHa – assessor 
- matrícula nº. 57192378/4, para substituir em virtude de férias, no pe-
ríodo de 02.08.2021 a 31.08.2021 à servidora caMila dE araÚJo Gil-
lET MacHado – coordenadora de apoio administrativo - matrícula nº. 
5890076/4.
autorização: Processo nº 2021/756707
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
ordenador: Maria da Glória Boulhosa caputo-Superintendente da fcG

Protocolo: 687225

errata
.

errata da Portaria de Nº. 077/2021 - FcG de 20.07.2021
Publicada no doE nº. 34.646 de 22.07.2021 - Protocolo: 683408
JoEl dE JESUS PraSErES coSTa - diretor de Ensino - if: nº. 57176186/6
onde se Lê: Entrega de instrumentos musicais à banda contemplada pelo 
“Prêmio fUNarTE de apoio a Bandas de Música/2020”

Leia- se: Entrega de instrumentos musicais à banda contemplada pelo 
“Prêmio fUNarTE de apoio a Bandas de Música/2020” e realização de visita 
institucional à Prefeitura do Município de Ponta de Pedras.
autorização: Processo nº. 2021/783336
ordenador: Maria da Glória Boulhosa caputo - Superintendente da fcG

Protocolo: 687315

.

.

secretaria de estado
de coMUNicaÇÃo

.

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 542 de 02 agosto de 2021.
orieNtaÇÃo NorMatiVa Nº 001/2008 – aGe
o ordenador de despesas da Secretaria de Estado de comunicação 
em exercício, usando de suas atribuições legais e conforme Proc. nº 
2021/834680/SEcoM.
rESolVE:
i-conceder as servidoras relacionadas; 2½ (duas diárias e meia), que se 
deslocarão para Brasília/df no período de 03 a 05 de agosto de 2021, para 
acompanhar a agenda oficial do Governo do Estado do Pará.
NoME: Vera lucia alves de oliveira
MaTrÍcUla: 3180824
NOME: Nathalia Lima Kahwage
MaTrÍcUla: 5957631
registre-se, publique-se e cumpra-se.
Hamilton Pinheiro da costa Júnior
ordenador de despesas/SEcoM

Protocolo: 687479

.

.

FUNDAÇÃO PARAENSE DE RADIODIFUSÃO

.

.

.

Portaria
.

Portaria N° 245/2021 – FUNteLPa
o Presidente da fundação Paraense de radiodifusão - fUNTElPa, no uso 
de suas atribuições legais, de conformidade com o art. 67, caput, da lei n. 
8.666/93, rESolVE:
art. 1° - dESiGNar o servidor José ricardo ferreira costa, matrícula fun-
cional nº. 5942091/1 e o servidor Bruno de araújo Moura, coordenador 
de núcleo, matrícula funcional nº. 5946608/1, para atuar como fiscal e 
suplente de fiscal do Contrato 011/2021, PROCESSO N. º 2021/220627, 
firmado entre a Fundação Paraense de Radiodifusão – FUNTELPA e a em-
presa crEdicar locadora dE VEÍcUloS lTda, inscrita no cNPJ n° 
22.257.109/0001-41, para contratação de serviços de locação de 02 (dois) 
veículos automotores, sem motorista, em caráter permanente, em regime 
mensalista, com quilometragem livre, destinada ao atendimento das de-
mandas da fUNdaÇÃo ParaENSE dE radiodifUSÃo – fUNTElPa.
Belém, 02 de agosto de 2021
Hilbert Hil carreira do Nascimento
Presidente da fUNTElPa.

Protocolo: 687161

.

.

coNtrato
.

coNtrato N. º 020/2021
ProcESSo Nº 2021/681056
iNEXiGiBilidadE dE liciTaÇÃo N° 005/2021
Objeto: Contratação de empresa especializada em verificação de audiência 
para disponibilizar dados da pesquisa de audiência de rádio e performance 
da rádio cUlTUra fM, com o escopo de conhecer os hábito e comporta-
mentos dos ouvintes através de métricas essenciais para o planejamento 
de mídia.
fundamento legal: iV, art. 57 da lei n° 8.666/93
Valor Global: r$ 24.641,04 (vinte e quatro mil seiscentos e quarenta e um 
reais e quatro centavos)
data de assinatura: 28 de julho de 2021
Vigência: 02/08/2021 a 02/08/2022
fiscal do contrato: Harynna Gomes de araújo reis – Matricula nº 
5960284/1
Suplente de fiscal: Mario Henrique Gama da costa – Matricula nº 
80845359/4
funcional: 24.122.1297.8338
Elemento de despesa: 33.90.39
fonte: 0101
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Pi: 4190008338c
ação nº 231.451
contratada: KaNTar iBoPE PESQUiSa dE Midia lTda
cNPJ: 42.196.550/0016-54
Endereço: av conselheiro furtado, 2865, Edifício Síntese 21, 04º e 12º 
andares Salas 401 1203 E 1205.
cremação, Belém/Pa, cEP 66063-060
ordenador: HilBErT Hil carrEira do NaSciMENTo
Presidente da fUNTElPa

Protocolo: 687157

.

.

secretaria de estado
de edUcaÇÃo

.

Portaria
.

Portaria de redes. Nº 1.142/2021-GaB/Pad. 
Belém, 02 de agosto de 2021.
a oUVidora dESTa SEcrETaria dE ESTado dE EdUcaÇÃo – SEdUc, 
usando a competência que lhe foi delegada pela PorTaria Nº 704/2015 – 
GS/SEdUc de 28 de outubro de 2015.
coNSidEraNdo  os termos do Memorando 1.113/2021-NdE/SEdUc, 
de 29/07/2021, lavrado pela comissão do Processo administrativo dis-
ciplinar, instaurado nos termos da PorTaria Nº 413/2018-GaB/Pad de 
30/11/2018, publicada no doE n° 33.751 de 03/12/2018, prorrogado pela 
PorTaria Nº 333/2021-GaB/Pad de 15/03/2021, publicada no doE nº 
34.519 de 16/03/2021, requerendo o prosseguimento dos trabalhos pro-
cessuais referenciados;
coNSidEraNdo ainda, que embora a dedicação da comissão designada, o 
processo não foi concluído no prazo legal, dada a necessidade de realização 
de procedimentos indispensáveis à busca da verdade real dos fatos, para 
formar sua convicção.
r E S o l V E:
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, de que trata a 
Portaria acima referida, a contar da data subsequente ao termo final do 
último prazo então concedido;
ii – coNValidar os atos praticados pela comissão Processante.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Bárbara Milene costa fortes
ouvidora, em exercício/SEdUc.
PorTaria Nº 6141/2021
Portaria de redes. Nº 1.143/2021-GaB/Pad. 
Belém, 02 de agosto de 2021.
a oUVidora dESTa SEcrETaria dE ESTado dE EdUcaÇÃo – SEdUc, 
usando a competência que lhe foi delegada pela PorTaria Nº 704/2015 – 
GS/SEdUc de 28 de outubro de 2015.
coNSidEraNdo  os termos do Memorando 1.118/2021-NdE/SEdUc, 
de 29/07/2021, lavrado pela comissão do Processo administrativo dis-
ciplinar, instaurado nos termos da PorTaria Nº 423/2018-GaB/Pad de 
30/11/2018, publicada no doE n° 33.753 de 05/12/2018, prorrogado pela 
PorTaria Nº 729/2021-GaB/Pad de 31/05/2021, publicada no doE nº 
34.600 de 01/06/2021, requerendo o prosseguimento dos trabalhos pro-
cessuais referenciados;
coNSidEraNdo ainda, que embora a dedicação da comissão designada, o 
processo não foi concluído no prazo legal, dada a necessidade de realização 
de procedimentos indispensáveis à busca da verdade real dos fatos, para 
formar sua convicção.
r E S o l V E:
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, de que trata a 
Portaria acima referida, a contar da data subsequente ao termo final do 
último prazo então concedido;
ii – coNValidar os atos praticados pela comissão Processante.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Bárbara Milene costa fortes
ouvidora, em exercício/SEdUc.
PorTaria Nº 6141/2021
Portaria de redes. Nº 1.144/2021-GaB/Pad. 
Belém, 02 de agosto de 2021.
a oUVidora dESTa SEcrETaria dE ESTado dE EdUcaÇÃo – SEdUc, 
usando a competência que lhe foi delegada pela PorTaria Nº 704/2015 – 
GS/SEdUc de 28 de outubro de 2015.
coNSidEraNdo  os termos do Memorando 1.112/2021-NdE/SEdUc, 
de 29/07/2021, lavrado pela comissão do Processo administrativo dis-
ciplinar, instaurado nos termos da PorTaria Nº 424/2018-GaB/Pad de 
30/11/2018, publicada no doE n° 33.753 de 05/12/2018, prorrogado pela 
PorTaria Nº 753/2021-GaB/Pad de 08/06/2021, publicada no doE nº 
34.606 de 09/06/2021, requerendo o prosseguimento dos trabalhos pro-
cessuais referenciados;
coNSidEraNdo ainda, que embora a dedicação da comissão designada, o 
processo não foi concluído no prazo legal, dada a necessidade de realização 
de procedimentos indispensáveis à busca da verdade real dos fatos, para 
formar sua convicção.

r E S o l V E:
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, de que trata a 
Portaria acima referida, a contar da data subsequente ao termo final do 
último prazo então concedido;
ii – coNValidar os atos praticados pela comissão Processante.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Bárbara Milene costa fortes
ouvidora, em exercício/SEdUc.
PorTaria Nº 6141/2021
Portaria de redes. Nº 1.145/2021-GaB/Pad. 
Belém, 02 de agosto de 2021.
a oUVidora dESTa SEcrETaria dE ESTado dE EdUcaÇÃo – SEdUc, 
usando a competência que lhe foi delegada pela PorTaria Nº 704/2015 – 
GS/SEdUc de 28 de outubro de 2015.
coNSidEraNdo  os termos do Memorando 01/2021-NdE/SEdUc, de 
29/07/2021, lavrado pela comissão do Processo administrativo disci-
plinar, instaurado nos termos da PorTaria Nº 114/2019-GaB/Pad de 
24/06/2019, publicada no doE n° 33.902 de 25/06/2019, prorrogado pela 
PorTaria Nº 219/2019-GaB/Pad de 19/09/2019, publicada no doE nº 
33.989 de 23/09/2019, requerendo o prosseguimento dos trabalhos pro-
cessuais referenciados;
coNSidEraNdo ainda, que embora a dedicação da comissão designada, o 
processo não foi concluído no prazo legal, dada a necessidade de realização 
de procedimentos indispensáveis à busca da verdade real dos fatos, para 
formar sua convicção.
r E S o l V E:
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, de que trata a 
Portaria acima referida, a contar da data subsequente ao termo final do 
último prazo então concedido;
ii – coNValidar os atos praticados pela comissão Processante.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Bárbara Milene costa fortes
ouvidora, em exercício/SEdUc.
PorTaria Nº 6141/2021
Portaria Nº1.146/2021-GaB/Pad 
Belém, 02 de agosto de 2021.
a oUVidora dESTa SEcrETaria dE ESTado dE EdUcaÇÃo – SEdUc, 
usando a competência que lhe foi delegada pela PorTaria Nº 704/2015 – 
GS/SEdUc de 28 de outubro de 2015.
coNSidEraNdo os fatos denunciados nos autos do Processo administrati-
vo Eletrônico nº 2021/758696 e as demais infrações conexas que emergi-
rem no decorrer dos trabalhos;
coNSidEraNdo  os termos da Manifestação nº 1128/2021 exarada pela 
consultora Jurídica do Estado - aSJUr/SEdUc/Pa;
coNSidEraNdo o disposto no art. 199, da lei nº 5.810, de 24 de janeiro 
de 1994;
r E S o l V E:
i – dETErMiNar a instauração de ProcESSo adMiNiSTraTiVo diSci-
PliNar em desfavor do servidor J.c.a.l., matrícula nº 57176570-4, pelo 
cometimento de transgressões, em tese, ao que dispõem os arts. 177, Vi 
c/c art. 190, iV, da lei Estadual nº 5.810/94;
ii – coNSTiTUir comissão composta pelos servidores KariNa da rocHa 
GÓES araÚJo, Mat. nº 57202717-1, lUciaNa GoMES caraMElo, Mat. nº 
5786061-2 e KElToN MoNTEiro dE MENEZES, Mat. nº 57224108-1, para 
sob a Presidência da primeira, apurarem no prazo inicial de 60 (sessenta) 
dias, o qual poderá ser prorrogado por igual período por conveniência e 
necessidade da administração Pública;
iii – dEliBErar que a comissão Processante terá dedicação exclusiva aos 
trabalhos apuratórios e, poderá reportar-se diretamente à autoridade e 
Órgãos da administração Pública ou proceder às diligências necessárias à 
instrução processual;
iV – dETErMiNar que os setores competentes adotem as providências de 
estilo, para o pleno cumprimento do presente ato.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Bárbara Milene costa fortes
ouvidora, em exercício/SEdUc.
PorTaria Nº 6141/2021

Protocolo: 687366

.

.

errata
.

Errata da Publicação Protocolo nº 686857
ato: coNTraTo No 087/2021-TailÂNdia-ZoNa rUral
Nome: MariValdo dE JESUS fErrEira GoMES
onde se lê: dotação orçamentária: Processo nº 342316/2020, autorizado 
em 25/02/2021
Leia-se: dotação orçamentária: Processo nº 643170/2020, autorizado 
em 15/02/2021
Publicado no doE: 34.656 de 02/08/2021
Órgao: SEcrETaria dE ESTado dE EdUcacao

Protocolo: 687324
errata ao Protocolo: 685947
17º Termo aditivo ao contrato nº 312/2017 – SEdUc/ Serve obras Enge-
nharia Eireli- Epp
onde se Lê
data de assinatura: 30/07/2021
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Leia-se:
data de assinatura: 28/07/2021
Publicado no doE de nº 34.656 em 02/08/2021
ordenador: Elieth de fátima da Silva Braga/ Secretária de Estado de Edu-
cação

Protocolo: 687074

terMo aditiVo a coNtrato
.

terMo aditiVo ao coNtrato
dÉciMo terMo aditiVo ao coNtrato Nº 286/2017
contratante: Secretaria de Estado de Educação do Pará
contratado: coNSÓrcio coiMBra SPE lTda. cNPJ 28.592.039/0001 - 64
objeto do contrato: reforma e ampliação do prédio da Sede da SEdUc 
Belém/Pa.
objeto do Termo aditivo: acréscimo no valor do contrato em r$ 254.115,86 
(duzentos e cinquenta e quatro mil, cento e quinze reais e oitenta e seis 
centavos), e uma supressão no valor de 00,00 (zero reais), o qual oca-
sionará o valor do 10º Termo aditivo em r$ 254.115,86 (duzentos e cin-
quenta e quatro mil, cento e quinze reais e oitenta e seis centavos). com 
isso, o valor total do contrato passará para r$ 38.024.429,16 (Trinta e oito 
milhões, vinte e quatro mil, quatrocentos e vinte e nove reais e dezesseis 
centavos).
data assinatura: 02/08/2021
contrato de Empréstimos: 2933/oc-Br-Banco interamericano de desen-
volvimento – Bid
ordenador: Elieth de fátima da Silva Braga / Secretária de Estado de Edu-
cação do Pará

Protocolo: 687435

diÁria
.

Portaria de diarias No. 48639/2021
oBJETiVo: coNdUZir SErVidorES Para rEaliZar dESfaZiMENTo E 
iNVENTário daS UNidadES dE ENSiNo rEaliZar ToMBaMENTo dE 
MaTEriaiS rEfErENTE aP ProGraMa diNHEiro dirETo Na EScola 
(PddE/2019/2020) aTUaliZaÇÃo daS SENHaS doS GESTorES. EEEM 
GaSPar ViaNa, EEEM irMÃ THEodora, EEEfM liBErdadE E EEEM lUiZa 
NUNES.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / MaraBa / 02/08/2021 - 06/08/2021 Nº diárias: 4
MaraBa / BElEM / 06/08/2021 - 06/08/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: lUciVal caMPoS dE alMEida
MaTrÍcUla: 5891473 cPf: 28194136253
carGo/fUNÇÃo:MoToriSTa / aTiV aPoio oPErac
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS ara-
Gao cPf: 57671389234

Protocolo: 687099
Portaria de diarias No. 48607/2021
oBJETiVo: aValiaÇÃo dE BENS iNSErVÍVEiS Para dESfaZiMENTo E 
iNVENTário daS UNidadES dE ENSiNo rEaliZar ToMBaMENTo dE 
MaTEriaiS rEfErENTE aP ProGraMa diNHEiro dirETo Na EScola 
(PddE/2019/2020) aTUaliZaÇÃo daS SENHaS doS GESTorES. EEEM 
aUrEliaNa MoNTEiro, EEEM ESTEr MoUTa.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / PoNTa dE PEdraS / 02/08/2021 - 06/08/2021 Nº diárias: 4
PoNTa dE PEdraS / BElEM / 06/08/2021 - 06/08/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: MarcElo da SilVa MENdES
MaTrÍcUla: 5890593 cPf: 69498369291
carGo/fUNÇÃo: aSSiST. adMiNiST. / aTiV aUX iNTErMEd
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS ara-
Gao cPf: 57671389234

Protocolo: 687112
Portaria de diarias No. 48621/2021
oBJETiVo: coNdUZir SErVidorES Para rEaliZar aValiaÇÃo Para 
coNSTaTar a NEcESSidadE dE BENS MÓVEiS Para aTENdEr a dEMaN-
da da EScola NoVa coM 12 SalaS dE aUla rEcUrSo do TESoUro/
fNdE.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / BraSil NoVo / 09/08/2021 - 13/08/2021 Nº diárias: 4
BraSil NoVo / BElEM / 13/08/2021 - 13/08/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: aNdrEY coSTa aBoiM
MaTrÍcUla: 5897140
cPf: 62580825215
carGo/fUNÇÃo:MoToriSTa / aTiV aPoio oPErac
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS ara-
Gao cPf: 57671389234

Protocolo: 687106
Portaria de diarias No. 48631/2021
oBJETiVo: Visita nas EEEfM aluizio ferreira Pinheiro (Bragança) , EEEfM 
Benedito cardoso athayde (augusto correa) e EEEfM dr. fábio luz (Tomé 
açú) .
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / BraGaNca / 28/07/2021 - 28/07/2021 Nº diárias: 0
BraGaNca / aUGUSTo corrEa / 28/07/2021 - 29/07/2021 Nº diárias: 1
aUGUSTo corrEa / ToME-acU / 29/07/2021 - 30/07/2021 Nº diárias: 1
ToME-acU / BElEM / 30/07/2021 - 30/07/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: aldEMira corrEa GUiMaraES
MaTrÍcUla: 454168 cPf: 17222206272
carGo/fUNÇÃo:aGENTE adMiNiSTraTiVo / aTiV aUX iNTErMEd
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS ara-
Gao cPf: 57671389234

Protocolo: 687163

Portaria de diarias No. 48600/2021
oBJETiVo: coNdUZir SErVidor Para rEaliZar fiScaliZaÇÃo, ToM-
BaMENTo, aSSiNaTUra dE MoViMENTaÇÃo SiSPaT/WEB coNTraTo 
098/2020 EMPrESa GEiNE H c EEEM ViTaliaNo Maria Vari.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / caPiTao Poco / 02/08/2021 - 03/08/2021 Nº diárias: 1
caPiTao Poco / BElEM / 03/08/2021 - 03/08/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: HErcUlES Garcia SaNTaNa
MaTrÍcUla: 674869
cPf: 29167620272
carGo/fUNÇÃo:MoToriSTa / aTiV aPoio oPErac
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS ara-
Gao cPf: 57671389234

Protocolo: 687136
Portaria de diarias No. 48591/2021
oBJETiVo: rEaliZar ENTrEGa dE MaTEriaiS NaS EScolaS QUE SErÃo 
rEiNaUGUradaS. EEEM iSaUra Baia E EScola NoVa coM 12 SalaS 
dE aUla.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / MocaJUBa / 02/08/2021 - 03/08/2021 Nº diárias: 1
MocaJUBa / BElEM / 03/08/2021 - 03/08/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: raiMUNdo NoNaTo MoNTEiro MaciEl
MaTrÍcUla: 25879 cPf: 44354916215
carGo/fUNÇÃo:aUX.adMiNiSTraTiVo / aTiV aUX iNTErMEd
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS ara-
Gao cPf: 57671389234

Protocolo: 687146
Portaria de diarias No. 48633/2021
oBJETiVo: Visita na EEEfM do campo Prof. Benedita lima araújo (abae-
tetuba) .
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / aBaETETUBa / 29/07/2021 - 29/07/2021 Nº diárias: 0
aBaETETUBa / BElEM / 29/07/2021 - 30/07/2021 Nº diárias: 1.5
NoME: diEGo alEXaNdrE fErrEira dE SoUZa
MaTrÍcUla: 57234200 cPf: 96960434220
carGo/fUNÇÃo:aSSiST. adMiNiST. / aTiV aUX iNTErMEd
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS ara-
Gao cPf: 57671389234

Protocolo: 687129
Portaria de diarias No. 48616/2021
oBJETiVo: rEaliZar aValiaÇÃo Para coNSTaTar a NEcESSidadE dE 
BENS MÓVEiS Para aTENdEr a dEMaNda da EScola NoVa coM 12 Sa-
laS dE aUla rEcUrSo do TESoUro/fNdE.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / BraSil NoVo / 09/08/2021 - 13/08/2021 Nº diárias: 4
BraSil NoVo / BElEM / 13/08/2021 - 13/08/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: lEila do Socorro MoNTEiro doS SaNToS
MaTrÍcUla: 57212633
cPf: 63487721287
carGo/fUNÇÃo:aSSiST. adMiNiST. / aTiV aUX iNTErMEd
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS ara-
Gao cPf: 57671389234

Protocolo: 687124
Portaria de diarias No. 48629/2021
oBJETiVo: rEaliZar aValiaÇÃo Para coNSTaTar a NEcESSidadE dE 
BENS MÓVEiS Para aTENdEr a dEMaNda da EScola NoVa coM 12 Sa-
laS dE aUla rEcUrSo do TESoUro/fNdE.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / BraSil NoVo / 09/08/2021 - 13/08/2021 Nº diárias: 4
BraSil NoVo / BElEM / 13/08/2021 - 13/08/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: aNa claUdia MariNHo PErEira
MaTrÍcUla: 6400388 cPf: 20788274287
carGo/fUNÇÃo:aUX. dE SErV. GEraiS a / aTiV aPoio oPErac
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS ara-
Gao cPf: 57671389234

Protocolo: 687117
Portaria de diarias No. 48582/2021
oBJETiVo: rEaliZar coMPlEMENTaÇÃo da ENTrEGa dE MaTEriaiS Na 
EEEfM. MoNSENHor aUGUSTo diaS do BriTo rEcUrSo Bid.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / florESTa do araGUaia / 02/08/2021 - 06/08/2021 Nº diá-
rias: 4
florESTa do araGUaia / BElEM / 06/08/2021 - 06/08/2021 Nº diá-
rias: 0.5
NoME: HoNorio da SilVa NETo
MaTrÍcUla: 6400850 cPf: 18750400215
carGo/fUNÇÃo:aUX. dE SErV. GEraiS a / aTiV aPoio oPErac
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS ara-
Gao cPf: 57671389234

Protocolo: 687203
Portaria de diarias No. 48634/2021
oBJETiVo: conduzir o técnico da drTi para realizar vistoria dos serviços 
de reforma na EEEfM Umarizal, localizada no Município de cachoeira do 
arari.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / cacHoEira do arari / 29/07/2021 - 29/07/2021 Nº diárias: 0
cacHoEira do arari / BElEM / 29/07/2021 - 30/07/2021 Nº diárias: 1.5
NoME: NaZarENo dE SoUSa PiNTo
MaTrÍcUla: 57216813 cPf: 51851954287
carGo/fUNÇÃo:MoToriSTa / aTiV aPoio oPErac
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS ara-
Gao cPf: 57671389234

Protocolo: 687201
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Portaria de diarias No. 48586/2021
oBJETiVo: rEaliZa rETirada E BaiXa No SiSPaT/WEB dE MaTEriaiS 
iNSErVÍVEiS Na EEEfM SÃo MiGUEl da BEJa.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / aBaETETUBa / 29/07/2021 - 30/07/2021 Nº diárias: 1
aBaETETUBa / BElEM / 30/07/2021 - 30/07/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: JoSE Maria rodriGUES riBEiro
MaTrÍcUla: 942049 cPf: 29229960268
carGo/fUNÇÃo:SErVENTE / aTiV aPoio oPErac
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS ara-
Gao cPf: 57671389234

Protocolo: 687188
Portaria de diarias No. 48602/2021
oBJETiVo: coNdUZir SErVidor Para rEaliZar rETirada E BaiXa 
No SiSPaT/WEB dE MaTEriaiS iNSErVÍVEiS Na EEEfM SÃo MiGUEl da 
BEJa.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / aBaETETUBa / 29/07/2021 - 30/07/2021 Nº diárias: 1
aBaETETUBa / BElEM / 30/07/2021 - 30/07/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: JoSE GUilHErME araUJo Sarraf
MaTrÍcUla: 761257 cPf: 25620134253
carGo/fUNÇÃo: EScr. daTiloG. rEf.iii / aTiV aUX iNTErMEd
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS ara-
Gao cPf: 57671389234

Protocolo: 687193
Portaria de diarias No. 48604/2021
oBJETiVo: o gestor da UrE- 16 se deslocará para Belém, trazendo docu-
mentos de Escolas extintas para serem entregues na codoE.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
TUcUrUi / BElEM / 29/07/2021 - 30/07/2021 Nº diárias: 1
BElEM / TUcUrUi / 30/07/2021 - 30/07/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: flaVio SoUSa caridadE
MaTrÍcUla: 5896572 cPf: 74109677220
carGo/fUNÇÃo:ProfESSor claSSE i / docENTE
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS ara-
Gao cPf: 57671389234

Protocolo: 687197
Portaria de diarias No. 48630/2021
oBJETiVo: Vistoria para avaliação da estrutura física e levantamento para 
elaboração de relatório situacional da EEEfM aluizio ferreira Pinheiro (Bra-
gança) , EEEfM Benedito cardoso athayde (augusto correa) e EEEfM dr. 
fábio luz (Tomé açú) .
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / BraGaNca / 28/07/2021 - 28/07/2021 Nº diárias: 0
BraGaNca / aUGUSTo corrEa / 28/07/2021 - 29/07/2021 Nº diárias: 1
aUGUSTo corrEa / ToME-acU / 29/07/2021 - 30/07/2021 Nº diárias: 1
ToME-acU / BElEM / 30/07/2021 - 30/07/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: flaVia TYElE E SoUZa SoUZa
MaTrÍcUla: 54191513 cPf: 69145970220
carGo/fUNÇÃo:TEcNico EM GESTao dE iNfra-ESTrUTUra / aTiV Ni-
VEl SUPErior
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS ara-
Gao cPf: 57671389234

Protocolo: 687165
Portaria de diarias No. 48630/2021
oBJETiVo: Vistoria para avaliação da estrutura física e levantamento para 
elaboração de relatório situacional da EEEfM aluizio ferreira Pinheiro (Bra-
gança) , EEEfM Benedito cardoso athayde (augusto correa) e EEEfM dr. 
fábio luz (Tomé açú) .
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / BraGaNca / 28/07/2021 - 28/07/2021 Nº diárias: 0
BraGaNca / aUGUSTo corrEa / 28/07/2021 - 29/07/2021 Nº diárias: 1
aUGUSTo corrEa / ToME-acU / 29/07/2021 - 30/07/2021 Nº diárias: 1
ToME-acU / BElEM / 30/07/2021 - 30/07/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: flaVia TYElE E SoUZa SoUZa
MaTrÍcUla: 54191513 cPf: 69145970220
carGo/fUNÇÃo:TEcNico EM GESTao dE iNfra-ESTrUTUra / aTiV Ni-
VEl SUPErior
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS ara-
Gao cPf: 57671389234

Protocolo: 687169
Portaria de diarias No. 48632/2021
oBJETiVo: conduzir as técnicas da drTi para realizarem vistoria para ava-
liação da estrutura física e levantamento elaboração de relatório situacional 
na EEEM aluísio ferreira Pinheiro (Bragança) , EEEM Benedito athayde car-
doso (augusto correa) , EEEM de. fábio luz (Tome acu).
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / BraGaNca / 28/07/2021 - 28/07/2021 Nº diárias: 0
BraGaNca / aUGUSTo corrEa / 28/07/2021 - 29/07/2021 Nº diárias: 1
aUGUSTo corrEa / ToME-acU / 29/07/2021 - 30/07/2021 Nº diárias: 1
ToME-acU / BElEM / 30/07/2021 - 30/07/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: SaNdoVal SilVa oliVEira
MaTrÍcUla: 761109 cPf: 14839300259
carGo/fUNÇÃo:SErVENTE rEf. i / aTiV aPoio oPErac
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS ara-
Gao cPf: 57671389234

Protocolo: 687177
Portaria de diarias No. 48635/2021
oBJETiVo: Vistoria dos serviços de reforma na EEEfM Umarizal, localizada 
no Município de cachoeira do arari.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / cacHoEira do arari / 29/07/2021 - 29/07/2021 Nº diárias: 0

cacHoEira do arari / BElEM / 29/07/2021 - 30/07/2021 Nº diárias: 1.5
NoME: lUciVal fUrTado da SilVa
MaTrÍcUla: 54190596 cPf: 67113117287
carGo/fUNÇÃo:TEcNico EM GESTao dE iNfra-ESTrUTUra / aTiV Ni-
VEl SUPErior
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS ara-
Gao cPf: 57671389234

Protocolo: 687180
Portaria de diarias No. 48605/2021
oBJETiVo: acompanhar o gestor da UrE- 16, para resolver pendencias no 
censo e Matrícula.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
TUcUrUi / BElEM / 29/07/2021 - 30/07/2021 Nº diárias: 1
BElEM / TUcUrUi / 30/07/2021 - 30/07/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: MarcoS SilVa fErrEira
MaTrÍcUla: 57212726 cPf: 91487463200
carGo/fUNÇÃo:ViGia / aTiV aPoio oPErac
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS ara-
Gao cPf: 57671389234

Protocolo: 687182
Portaria de diarias No. 48605/2021
oBJETiVo: acompanhar o gestor da UrE- 16, para resolver pendencias no 
censo e Matrícula.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
TUcUrUi / BElEM / 29/07/2021 - 30/07/2021 Nº diárias: 1
BElEM / TUcUrUi / 30/07/2021 - 30/07/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: MarcoS SilVa fErrEira
MaTrÍcUla: 57212726 cPf: 91487463200
carGo/fUNÇÃo: ViGia / aTiV aPoio oPErac
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS ara-
Gao cPf: 57671389234

Protocolo: 687185

.

.

oUtras MatÉrias
.

aProVaÇÃo escaLa de Ferias
Portaria Nº.: 107/2021 de 19/05/2021
Nome:doUriValdo riBEiro da SilVa
Matrícula:5896569/1Período:01/06/21 a 30/06/21 Exercício:2020
Unidade:EEEM Prof Maria das Graças E cerqueira-sede/itaituba
Portaria Nº.: 355/2021 de 24/06/2021
Nome:Mara lUBia SilVa PErEira
Matrícula:227978/1Período:02/08/21 a 31/08/21 Exercício:2021
Unidade:EE alvaro adolfo da Silveira/Santarem
Portaria Nº.: 528/2021 de 28/07/2021
Nome:Marli SoUSa dE aNdradE
Matrícula:5941770/1Período:01/09/21 a 30/09/21 Exercício:2021
Unidade:EE Jader fontenelle Barbalho/Santarem
Portaria Nº.: 09/2021 de 14/01/2021
Nome:JodElcio crUZ da SilVa
Matrícula:57212615/1Período:01/04/21 a 30/04/21 Exercício:2021
Unidade:EEEfM Stella Maris/Soure
Portaria Nº.: 13/2021 de 14/01/2021
Nome:fraNciSco Joao aBrEU da crUZ
Matrícula:490563/1Período:01/04/21 a 30/04/21 Exercício:2021
Unidade:EEEfM Stella Maris/Soure

Protocolo: 687450

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ

.

Portaria
.

ProGressÃo FUNcioNaL tÉcNico adMiNistratiVo 
Portaria N° 1395/21, de 28 de julho de 2021.
E- Protocolo nº 2021/756568 
coNcEdEr ao(a) servidor(a) BENEdiTo aNTÔNio PiNHEiro doS PraZE-
rES, id. funcional nº 5888436/1, cargo de citotécnico c - ii, lotado na co-
ordENadoria adMiNiSTraTiVa do caMPUS ii, Progressão funcional por 
antiguidade, período aquisitivo 2019/2021, para referência iii da classe c, 
do cargo de citotécnico, integrante do quadro permanente de servidores 
Técnicos, administrativos e operacionais da UEPa, com vigência retroativa 
a contar de 09.07.2021. 
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS 
rEiTor da UNiVErSidadE do ESTado do Pará
Portaria N° 1398/21, de 28 de julho de 2021
E- Protocolo nº 2021/614301
coNcEdEr ao(a) servidor(a) EliaNaY aVElar do NaSciMENTo, id. fun-
cional nº 57200834/1, cargo de aGENTE adMiNiSTraTiVo B - iii, lotado 
na caMPUS dE BarcarENa, Progressão funcional por Merecimento/ava-
liação de desempenho, período aquisitivo 2018/2020, para referência iV 
da classe B, do cargo de aGENTE adMiNiSTraTiVo, integrante do qua-
dro permanente de servidores Técnicos, administrativos e operacionais da 
UEPa, com vigência retroativa a contar de 09.06.2021. 
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS 
rEiTor da UNiVErSidadE do ESTado do Pará
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Portaria N° 1375/21, de 26 de julho de 2021. 
E- Protocolo nº 2021/1063682 
coNcEdEr ao(a) servidor(a) daNiElE Socorro dE BriTo SoUZa PaiVa, 
id. funcional nº 57174600/3, cargo de Técnico em Medicina Ginecológica 
e obstetra c - i, lotado na coordENadoria adMiNiSTraTiVa do caM-
PUS ii, Progressão funcional por merecimento/avaliação de desempenho, 
período aquisitivo 2018/2020, para referência ii da classe c, do cargo de 
Técnico em Medicina Ginecológica e obstetra, integrante do quadro per-
manente de servidores Técnicos, administrativos e operacionais da UEPa, 
com vigência retroativa a contar de 14.12.2020. 
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS 
rEiTor da UNiVErSidadE do ESTado do Pará

Protocolo: 687226
coNcessÃo de aUXiLio iNstaLaÇÃo.
Portaria N° 1368/21, de 27 de julho de 2021.
E- Protocolo nº 2021/719169
coNcEdEr, auxílio instalação no valor de 100% da remuneração ao(a) 
servidor(a) Maria JoSÉ SoarES rodriGUES, id. funcional nº 304816/ 
2, cargo de ProfESSor aUXiliar, lotado no dEParTaMENTo dE EdUca-
ÇÃo ESPEcialiZada, referente ao afastamento para cursar MESTrado na 
Universidade federal do rio de Janeiro.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS 
rEiTor da UNiVErSidadE do ESTado do Pará

Protocolo: 687231
eXoNeraÇÃo de serVidor a Pedido
Portaria N° 1371/21 de 26 de julho de 2021
E- Protocolo nº 2021/561228 
EXoNErar, a pedido, o servidor aMaUrY BENTES cUNHa frEirE, id. fun-
cional nº 54187998/3, cargo de TÉcNico dE laBoraTÓrio, lotado na co-
ordENadoria adMiNiSTraTiVa do caMPUS ii, a contar de 01.07.2021. 
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS 
rEiTor da UNiVErSidadE do ESTado do Pará

Protocolo: 687229
aUtoriZaÇÃo de aFastaMeNto de serVidor Para ParticiPar 
de cUrso de PÓs- GradUaÇÃo
Portaria N° 1372/21, de 26 de julho de 2021
E- Protocolo nº 2021/238972  
i – aUToriZar, o afastamento parcial da servidora TaliTa rodriGUES 
dE Sa , id. funcional nº 57201149/ 3, cargo de ProfESSor aSSiSTENTE, 
lotado no caMPUS do MoJU, para participar de curso de Pós-Graduação 
em Nível de doutorado em Educação, pela Universidade do Estado do Pará, 
no período de 01.04.2021 a 01.04.2025. 
ii - conceder Bolsa Estadual de Pós-Graduação, no período de 01.04.2021 
a 01.04.2025, nos termos da resolução 3038/16-coNSUN de 14.09.2016. 
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS 
rEiTor da UNiVErSidadE do ESTado do Pará

Protocolo: 687230
LiceNÇa Para tratar de iNteresses ParticULares
Portaria N° 1397/21, de 28 de julho de 2021
E- Protocolo nº º 2021/754470 
coNcEdEr a servidora Moacir rEPUBliNo doS SaNToS carNEiro, id. 
funcional nº 57209671/ 1, cargo de aGENTE adMiNiSTraTiVo c, lotada 
na dirEToria dE GESTÃo dE PESSoaS, licENÇa Para TraTar dE iNTE-
rESSES ParTicUlarES, no período de 01.08.2021 a 31.07.2023. 
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS 
rEiTor da UNiVErSidadE do ESTado do Pará

Protocolo: 687236
ProGressÃo FUNcioNaL doceNte
Portaria N° 1396/21, de 28 de julho de 2021
E- Protocolo nº 2021/424405  
coNcEdEr ao(a) servidor(a) HEliaNa HElENa dE MoUra NUNES, id. 
funcional nº 5125170/ 1, cargo de ProfESSor adJUNTo iii, lotado no(a) 
dEParTaMENTo dE ENfErMaGEM HoSPiTalar, progressão Horizontal, 
para referência iV da classe de ProfESSor adJUNTo com vigência a con-
tar de 22.04.2021. 
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS 
rEiTor da UNiVErSidadE do ESTado do Pará

Protocolo: 687234
PerMUta de GratiFicaÇÃo de teMPo iNteGraL.
Portaria N° 1394/21, de 28 de julho de 2021
E- Protocolo nº 2021/733233 
art. 1º - coNcEdEr a servidora PaTricia do Socorro da coSTa GoN-
ÇalVES, id. funcional nº 5832543/ 1, cargo de aUXiliar dE SErViÇo c, 
lotado(a) no(a) coordENadoria adMiNiSTraTiVa do caMPUS ii, gra-
tificação de tempo integral, em percentual fixado de 60% (sessenta por 
cento), incidente sobre o vencimento do cargo, a contar de 01.08.2021. 
Art. 2º - CESSAR, a contar de 01.08.2021, a gratificação de tempo in-
tegral da servidora Maria dEUZa SilVa dE oliVEira, id. funcional nº 
5041503/1, cargo de aUXiliar dE SErViÇo c, lotado(a) no(a) coor-
dENadoria adMiNiSTraTiVa do caMPUS ii, em virtude de permuta da 
referida gratificação. 
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS 
rEiTor da UNiVErSidadE do ESTado do Pará

Protocolo: 687224

adMissÃo de serVidor
.

adMissÃo de serVidor
Tipo: Temporário
ato: contrato nº 23/2021
Vigência: 15.07.2021 a 14.07.2022
Nome da servidora: MaYra liMa rodriGUES

função: Técnico a - Psicologia
lotação: reitoria / NaE
Protocolo de autorizo: 2020/30874
ordenador: clay anderson Nunes chagas

Protocolo: 687323

.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

LiceNÇa PrÊMio
Portaria N° 1305/21, de 16 de Julho de 2021
E- Protocolo nº 2021/235238  
coNcEdEr ao(a) servidor(a) roSiaNE NoNaTa dE aMoriM da coSTa, 
id. funcional nº 5183758/ 1,cargo de aUXiliar dE SErViÇo c, lotado(a) 
no(a) coordENadoria adMiNiSTraTiVa do caMPUS ii, 30(Trinta) dias 
de licença Prêmio, referente ao triênios de 05.03.2009 a 04.03.2012 no 
período de 01.12.2021 a 30.12.2021. 
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS 
rEiTor da UNiVErSidadE do ESTado do Pará

Protocolo: 687237

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

terMo aditiVo ao coNtrato
Nº do coNtrato/eXercÍcio: 026/2018-UePa
Nº TErMo: 3°(Terceiro)
claSSificaÇÃo: Prestação de Serviços
daTa dE aSSiNaTUra: 27/07/2021
MoTiVo: Prorrogação de vigência
JUSTificaTiVa: o presente Termo aditivo tem como objeto a prorrogação 
de vigência do contrato n.026/2018.
Valor ESTiMado aNUal: r$ 13.351,40 (treze mil e trezentos e cinquenta 
e um reais e quarenta centavos).
iNÍcio da ViGÊNcia: 19/09/2021
TÉrMiNo da ViGÊNcia: 18/09/2022
foro: BElÉM/Pa
doTaÇÃo orÇaMENTária
funcional Programática: 74201.12.364.1506.8868
Elemento de despesa: 339039
fonte: 0102
coNTraTado
PErSoNalidadE: JUrÍdica
NoME: METroPoliTaN lifE SEGUroS E PrEVidÊNcia PriVada S.a
loGradoUro: rua flórida, 1595, 8o andar, conjunto 81
Bairro: Brooklin Novo 
cidadE: São Paulo 
Uf: SP
cEP: 04.565-000
ordENador
NoME: claY aNdErSoN NUNES cHaGa

Protocolo: 687217

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

sUPriMeNto de FUNdo
Portaria N° 1416/2021, de 02 de aGosto de 2021.
Prazos: Para aplicação 15 (quinze) dias a contar da data do pagamento,
Para prestação de contas 5 (cinco) dias após a aplicação.
cargo:coordENador adMiNiSTraTiVo dE caMPUS
Nome: rodriGo coUTiNHo MoNTEiro
Matrícula funcional: 5957051/ 1
Valor: r$ 1.000,00
Prog. de Trabalho: 74201 12 364 1506 8868
fonte: 0102
339036_ R$ 1.000,00
Portaria N° 1417/2021, de 02 de aGosto de 2021.
Prazos: Para aplicação 15 (quinze) dias a contar da data do pagamento,
Para prestação de contas 5 (cinco) dias após a aplicação.
cargo:coordENador dE caMPUS dE iNTErioriZaÇÃo
Nome: KaTia Maria doS SaNToS MElo
Matrícula funcional: 57193314/ 1
Valor: r$ 1.500,00
Prog. de Trabalho: 74201 12 364 1506 8868
fonte: 0102
339036_ R$ 1.500,00
Portaria N° 1418/2021, de 02 de aGosto de 2021.
Prazos: Para aplicação 30 (trinta) dias a contar da data do pagamento,
Para prestação de contas 15 (quinze) dias após a aplicação.
cargo:coordENador dE caMPUS dE iNTErioriZaÇÃo
Nome: KaTia Maria doS SaNToS MElo
Matrícula funcional: 57193314/ 1
Valor: r$ 1.500,00
Prog. de Trabalho: 74201 12 364 1506 8868
fonte: 0102
339030_ R$ 1.500,00
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Portaria N° 1419/2021, de 02 de aGosto de 2021.
Prazos: Para aplicação 30 (trinta) dias a contar da data do pagamento,
Para prestação de contas 15 (quinze) dias após a aplicação.
cargo:coordENador adMiNiSTraTiVo dE caMPUS
Nome: MiriaN roSa PErEira
Matrícula funcional:57230001/ 4
Valor: r$ 3.000,00
Prog. de Trabalho: 74201 12 364 1506 8868
fonte: 0102
339030_ R$ 3.000,00
Portaria N° 1420/2021, de 02 de aGosto de 2021.
Prazos: Para aplicação 30 (trinta) dias a contar da data do pagamento,
Para prestação de contas 15 (quinze) dias após a aplicação.
cargo:coordENador adMiNiSTraTiVo dE caMPUS
Nome: faBio aUGUSTo BarroSo ToTa
Matrícula funcional:57201267/ 1
Valor: r$ 3.000,00
Prog. de Trabalho: 74201 12 364 1506 8868
fonte: 0102
339030_ R$ 1.500,00
339039_ R$ 1.500,00
Portaria N° 1421/2021, de 02 de aGosto de 2021.
Prazos: Para aplicação 30 (trinta) dias a contar da data do pagamento,
Para prestação de contas 15 (quinze) dias após a aplicação.
cargo:coordENador adMiNiSTraTiVo dE caMPUS
Nome: rodriGo coUTiNHo MoNTEiro
Matrícula funcional: 5957051/ 1
Valor: r$ 2.000,00
Prog. de Trabalho: 74201 12 364 1506 8868
fonte: 0102
339030_ R$ 2.000,00
ordenador responsável
carloS JoSE caPEla BiSPo
Pró - reitor de Gestão e Planejamento.

Protocolo: 687316

.

.

diÁria
.

coNcessÃo de diÁrias
(art. 145, § 1º e art. nº 146 da lei n.º 5.810, de 24.01.1994)
Portaria N° 1402/2021,de 02 de agosto de 2021.
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: ParaGoMiNaS-Pa
NoME do SErVidor:aNa JUlia SoarES da SilVa BarBoSa
1.fUNcioNal:57193188/1
carGo: ProfESSor aSSiSTENTE
daTa iNicio: 15.08.2021
daTa TÉrMiNo: 29.08.2021
QUaNTidadE: 14,5  (quatorze e meia)
Portaria N° 1403/2021,de 02 de agosto de 2021.
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: ParaGoMiNaS-Pa
NoME do SErVidor:aNa JUlia SoarES da SilVa BarBoSa
1.fUNcioNal:57193188/1
carGo: ProfESSor aSSiSTENTE
daTa iNicio: 08.09.2021
daTa TÉrMiNo: 15.09.2021
QUaNTidadE: 7,5  (sete e meia)
Portaria N° 1414/2021,de 02 de agosto de 2021.
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:fErNaNdo aUGUSTo BESSa caMPoS
1.fUNcioNal:5915490/2
carGo: ProfESSor SUBSTiTUTo
daTa iNicio: 08.09.2021
daTa TÉrMiNo: 15.09.2021
QUaNTidadE: 6,0  (seis)
Portaria N° 1415/2021,de 02 de agosto de 2021.
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: MaraBá-Pa
NoME do SErVidor:rodolfo PErEira BriTo
1.fUNcioNal:57174484/2
carGo: ProfESSor aUXiliar
daTa iNicio: 24.08.2021
daTa TÉrMiNo: 15.09.2021
QUaNTidadE: 22,0  (vinte e duas)
NEiValdo fialHo do NaSciMENTo
ordENador

Protocolo: 687168

secretaria de estado de 
assistÊNcia sociaL,
traBaLHo, eMPreGo e reNda

.

Portaria Nº 625/2021 – seaster
o SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTÊNcia Social, TraBalHo, EMPrE-
Go E rENda, no uso das atribuições que lhe foram delegadas através do 
decreto de 01 de janeiro de 2019, publicado no doE nº 33.771 de 02 de 
janeiro de 2019.
considerando o Processo nº 2021/797610
rESolVE:
autorizar o pagamento de 04 e ½ (QUaTro E meia) diária Para oS SEr-
VidorES ciTado aBaiXo:
adriaNo PirES MoNTEiro JUNior colaborador Eventual, cPf 
640,076,422 - 49 que se deslocara aos municípios de Marapanim,igara-
pe-açu e Maracanã/Pa, no período de 09 a 13/08/2021 com objetivo de 
Promover a inclusão Socioprodutiva das famílias em situações de vulnera-
bilidade social.JoSiaS EliaS dE MEllo,57176166/1 MoToriSTa conduzir 
veiculo com técnico da diSaN/SEaSTEr.
Classificação Orçamentária:
43.101 08.244.1505.7678 0101/0101006357 261.877 339036/339014
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda em, 
29 de Julho 2021.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/1
Portaria Nº 628/2021 – seaster
o SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTÊNcia Social, TraBalHo, EMPrE-
Go E rENda, no uso das atribuições que lhe foram delegadas através do 
decreto de 01 de janeiro de 2019, publicado no doE nº 33.771 de 02 de 
janeiro de 2019.
considerando o Processo nº 2021/813564
rESolVE:
autorizar o pagamento de 03 E ½ (TrÊS E meia) diárias Para cada SEr-
Vidor ciTado aBaiXo:
roSa Maria da SilVa BarBoSa,085.209.411 – 68, coNSElHEira E PrE-
SidENTE a qual se deslocará de Belém/alenquer/alenquer/Belém no Perí-
odo de 23 a 26/08/2021 com objetivo participação na formação do conse-
lho Municipal de Segurança alimentar e Nutricional para os conselheiros.
Classificação Orçamentária:
43.0101- 08.422.1505.8402 f: 0101 203.156 3390 36
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda em, 
29 de julho 2021.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/1
Portaria Nº 635/2021 – seaster
o SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTÊNcia Social, TraBalHo, EMPrE-
Go E rENda, no uso das atribuições que lhe foram delegadas através do 
decreto de 01 de janeiro de 2019, publicado no doE nº 33.771 de 02 de 
janeiro de 2019.
considerando o Processo nº 2021/818878
rESolVE:
autorizar o pagamento de 07 E ½ (SETE E meia) diárias Para a SErVido-
ra ciTado aBaiXo:
HElEN rUSSY SoarES BarrETo, aSSiSTENTE Social MaTricUla Nº
54195637/1 que se deslocará aos municípios de BrEVES, no Período de 
28/08 a 04/09/2021, com objetivo de realizar capacitação do Programa 
criança feliz, para supervisores e visitadores, no método cdc..
Classificação Orçamentária:
87.101 – 08.422.1505.8399 f: 0339006699 234.094 339014
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda em, 
02 de agosto de 2021.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/1
Portaria Nº 636/2021 – seaster
o SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTÊNcia Social, TraBalHo, EMPrE-
Go E rENda, no uso das atribuições que lhe foram delegadas através do 
decreto de 01 de janeiro de 2019, publicado no doE nº 33.771 de 02 de 
janeiro de 2019.
considerando o Processo nº 2021/824592
rESolVE:
autorizar o pagamento de 07 E ½ (SETE E meia) diárias Para cada SEr-
Vidor ciTado aBaiXo:
rEJaNE liMa da SilVa dE MEdEiroS,assistente Social,MaTricUla Nº 
5910599/1 o qual se deslocar para Breves/Pa no período de 28/08 a 
04/09/2021, com objetivo realizar capacitação do Programa criança feliz, 
para supervisores e visitadores, no método cdc.
Classificação Orçamentária:
87.101-08.422.1505.8399 f: 0339006699 234.094
339014
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda em, 
02 de agosto 2021.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/1

Protocolo: 687245
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FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO 
SOCIOEDUCATIVO DO PARÁ

.

Portaria
.

Portaria Nº. 564 de 02 de aGosto de 2021
coNcEdEr 10 (dEZ) dias de licENÇa PaTErNidadE ao servidor GEfES-
SoN doS SaNToS liNHarES, matrícula nº. 5956585/1, ocupante do cargo 
de MoNiTor, lotado (a) no (a) cENTro dE iNTErNaÇÃo dE adolES-
cENTE MaScUliNo dE MaraBá - ciaMMB, no período de 23.07.2021 á 
01.08.2021.
Portaria Nº. 565 de 02 de aGosto de 2021
coNcEdEr 180 (cento e oitenta) dias de licENÇa MaTErNidadE a 
servidora MarcEla do NaSciMENTo dE SoUSa SilVa, matrícula nº. 
54190970/1, ocupante do cargo de aGENTE adMiNiSTraTiVo, lota-
do (a) no (a) GErENcia dE rEcUrSoS HUMaNoS - GrH, no período de 
01.07.2021 á 27.12.2021.
Portaria Nº. 566 de 22 de aGosto de 2021
dESiGNar o servidor VEra lUcia TaVarES SilVa, ocupante do cargo de 
aSSiST. Social, matrícula nº. 3208753/2, para responder pela gerencia 
do cENTro dE SEMiliBErdadE dE SaNTarEM, na ausência da titular ro-
SaNGEla Maria coUTo SalES, matrícula nº. 3223027/1, ocupante do 
cargo de TEc.EM aSSUNToS EdUcac. a, que estará em gozo de férias, no 
período de 02/08/2021à 31/08/2021, com ônus para administração.
lUiZ cElSo da SilVa - Presidente da faSEPa

Protocolo: 687291
Portaria Nº 563 de 02 de aGosto de 2021
cEdEr, a servidora Siloia MoraES da SilVa, matricula nº. 59194960/1, 
ocupante do cargo de MoNiTor, lotado na fundação de atendimento So-
cioeducativo do Pará – faSEPa, para a aSSEMBlEia lEGiSlaTiVa do ES-
Tado do Pará - alEPa , pelo período de 02 (dois) anos, conforme o 
decreto Estadual nº 795/2020, de 29/05/2020, com ônus para o órgão 
cedente, a contar 04/08/2021.
lUiZ cElSo da SilVa - Presidente da faSEPa

Protocolo: 687212

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria Nº 338, de 02 de agosto de 2021.
Processo nº 770621/2021.
oBJETiVo: custear despesas emergenciais de consumo com aquisição de 
óculos para adolescente, custodiado no caS i, conforme os termos do pro-
cesso.
Programa de Trabalho 08.243.1505.8392
Projeto atividade: 68.8392
ação: 185414
fonte de recurso: 0101
Natureza da despesa: 339030 – coNSUMo – r$300,00
SErVidorES: iVETE da coNcEiÇÃo SErraTE GoMES diaS, MoNiTora, 
Matricula 57174995/1.
PraZo Para rEaliZaÇÃo da dESPESa: 30 (trinta) diaS.
PraZo Para PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 (quinze) diaS
lUiZ cElSo da SilVa
PrESidENTE da faSEPa

Protocolo: 687254
Portaria: 334- sUPriMeNto de FUNdos- do dia 28/07/2021
oBJETiVo: coBrir dESPESaS EVENTUaiS, coM aQUiSiÇÃo dE MaTE-
rial dE coNSUMo Para coMPra dE EQUiPaMENToS dE ProTEÇÃo iN-
diVidUal, Para aTENdEr SocioEdUcaNdoS cUSTodiadoS No caS, 
Proc. 815343/2021 - Mem  277/2021
ProGraMa dE TraBalHo: 08.243.1505.8392
ProJETo aTiVidadE: 68-8392  - aÇÃo: 185414
foNTE dE rEcUrSo: 0101
NaTUrEZa da dESPESa: 339030 – r$ 600,00-(consumo)
SErVidor: HENriQUE afoNSo carrEira dE aZErEdo
MaTricUla: 5899465/ 3 - carGo: PEdaGoGo
PraZo dE rEaliZaÇÃo dE dESPESa aParTir da oB:30 dias
PraZo PrESTaÇÃo dE coNTaS: 15 dias
ordENador dE dESPESaS: lUiZ cElSo da SilVa

Protocolo: 687042

.

.

diÁria
.

Portaria: 337- do dia 29/07/2021
oBJETiVo: realizar visita domiciliar aos familiares de socioeducando cus-
todiado na UaSE aNaNiNdEUa iii (Proc.820572/2021-Mem 73/2021)
SErVidora: ciBElE VaSco SaNToS
carGo: aSSiSTENTE Social -  MaTricUla: 5956721/ 1
SErVidor : raiMUNdo oZEaS XaViEr oliVEira
carGo: MoToriSTa  -  MaTricUla: 5600766/ 2
oriGEM: BElEM/Pa -  dESTiNo :TailaNdia/Pa
PEriÓdo dE ViaGEM: 02/08/2021  -  diáriaS-0,5

Protocolo: 687114

.

.

oUtras MatÉrias
.

Portaria Nº. 562 de 30 de JULHo de 2021 - resoLVe:
i – EXclUir do servidor WalMir JoSE coElHo dE aNdradE, matrícu-
la nº. 3197956/1, ocupante do cargo de VIGIA, a Gratificação de Tempo 
integral - GTi, o percentual de 50% (cinquenta por cento), a partir de 
26.07.2021.
ii – coNcEdEr ao servidor WaldENEi rEiS NEGrao, matrícula nº. 
5799341/2, ocupante do cargo de MONITOR, a Gratificação de Tempo 
integral - GTi, o percentual de 50% (cinquenta por cento), a partir de 
26.07.2021.
lUiZ cElSo da SilVa- Presidente

Protocolo: 687006

.

.

secretaria de estado de JUstiÇa 
e direitos HUMaNos

.

.

.

diÁria
.

errata de Portaria
- o Secretário de Estado de Justiça e direitos humanos, no uso de suas 
atribuições legais, decide:
- Na  PorTaria Nº 340 de 27 de julho  de 2021, publicada no doE nº 
34.653, de 29 de julho de 2021, referente a diárias:
onde se lê: Everson Sales dos Santos de almeida
Leia-se: osmar ferreira Guimarães
JoSÉ fraNciSco dE JESUS PaNToJa PErEira
Secretário de Estado de Justiça e direitos humanos

Protocolo: 687332
Portaria Nº 348/2021
oBJETiVo: acompanhar a visita da SEPPir no município de Tomé açú.
fUNdaMENTo lEGal: art. 145 da lei nº 5.810/94.
oriGEM: Belém/Pa
dESTiNo: Tomé açu/Pa
SErVidor:
roBErTa VaScoNcEloS da cUNHa; carGo: Geente/Quilombolas; MaT: 
5958698/1; PErÍodo:  03 a 05/08/2021; Quantidade de diárias:  2,5
José francisco de Jesus Pantoja Pereira
Secretário de Estado de Justiça e direitos Humanos

Protocolo: 687428

.

.

secretaria de estado de 
deseNVoLViMeNto ecoNÔMico, 
MiNeraÇÃo e eNerGia

.

.

.

desiGNar serVidor
.

Portaria N° 061/2021–GGa/ sedeMe  
BeLÉM 30 de JULHo de 2021.
a SEcrETária adJUNTa dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa dE ESTado dE 
dESENVolViMENTo EcoNÔMico, MiNEraÇÃo E ENErGia – SEdEME, 
no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto datado de 
07/04/2021, publicado no doE Nº 34.545 de 08/04/2021;
rESolVE:
dESiGNar o servidor ViTor JordY dE alMEida, identidade funcional nº 
5946262/2, ocupante do cargo de Gerente, lotado nesta SEdEME, para 
responder pela coordenação de infraestrutura e logística, no período de 
02/08/2021 a 31/08/2021; em razão do gozo de férias regulamentares 
da servidora roBErTa TaVarES frEirE da SilVa arrUda, identidade 
funcional nº 5929570/1, ocupante do cargo de assessor ii, conforme Por-
Taria Nº 042/2021 GGa/SEdEME de 07/07/2021, publicada no doE nº 
34.631 de 08/07/2021.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
aNadElia diViNa SaNToS
Secretária adjunta de Gestão administrativa

Protocolo: 687026

errata
.

NUMero da PUBLicaÇÃo: 681133
oNde se LÊ:
MaTricUla Nº 5946262/1
Leia-se
MaTricUla Nº 5946262/2.
ordenador(a): anadelia divina Santos.

Protocolo: 687262
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FÉrias
.

Portaria N° 065/2021 – GGa/ sedeMe  
Belém, 29 de julho de 2021.
a SEcrETária adJUNTa dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa dE ESTado dE 
dESENVolViMENTo EcoNÔMico, MiNEraÇÃo E ENErGia – SEdEME, 
no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto datado de 
07/04/2021, publicado no doE Nº 34.545 de 08/04/2021;
rESolVE:
coNcEdEr, 30 (trinta) dias de férias regulamentares, aos servidores rela-
cionados, referente a SETEMBro de 2021.

id. func. Nome cargo Período aquisitivo Período de Gozo
6402945/1 ZUlEidE rafaEla PiMENTEl BaraTa coordENadora 08/05/2020 a 07/05/2021 01/09/2021 a 30/09/2021
54182123/3 lUiS alBErTo PorTo alEiXo coordENador 11/08/2020 a 10/08/2021 08/09/2021 a 07/10/2021
5947352/1 iGor diEGo aNdradE dE alMEida GErENTE 01/03/2020 a 28/02/2021 01/09/2021 a 30/09/2021

dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
aNadElia diViNa SaNToS
Secretária adjunta de Gestão administrativa

Protocolo: 687062

oUtras MatÉrias
.

resoLUÇÃo Nº 014, de 21 de JULHo de 2021.
concede tratamento tributário às operações que especifica, realizadas pela 
empresa frUTa ProNTa iNdÚSTria E coMÉrcio dE aliMENToS EirEli.
a coMiSSÃo da PolÍTica dE iNcENTiVoS ao dESENVolViMENTo So-
cioEcoNÔMico do ESTado do Pará, no exercício de suas atribuições 
legais;
considerando o disposto na lei nº 6.913, de 3 de outubro de 2006, que 
dispõe sobre o tratamento tributário aplicável às indústrias em geral;
considerando o disposto no decreto nº 2.490, de 6 de outubro de 2006, 
que aprova o regulamento da lei nº 6.913, de 3 de outubro de 2006, que 
dispõe sobre o tratamento tributário aplicável às indústrias em geral;
considerando as deliberações da comissão da Política de incentivos ao 
desenvolvimento Socioeconômico do Estado do Pará, na 1ª reunião Extra-
ordinária do Plenário, realizada em 21 de julho de 2021;
considerando o Processo SEdEME nº 2020/848058, de 20 de outubro de 
2020.
rESolVE:
art. 1º fica concedido crédito presumido no percentual de 100% (cem por 
cento), calculado sobre o débito do imposto sobre operações relativas à 
circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte 
interestadual e intermunicipal e de comunicação - icMS incidente nas 
saídas internas e interestaduais dos produtos fabricados na região (polpa 
de açaí, polpa de outras frutas e produtos verticalizados fabricados neste 
Estado pela empresa frUTa ProNTa iNdÚSTria E coMÉrcio dE ali-
MENToS EirEli., inscrita no cadastro de contribuintes do icMS sob o nº 
15.539.861-0.
Para cálculo do imposto devido, observar-se-á o seguinte:
§ 1º É vedado o aproveitamento de quaisquer outros créditos fiscais, de-
vendo, inclusive, ser estornado qualquer resíduo de crédito, ainda que a 
empresa efetue saídas para o exterior.
§ 2º a Nota fiscal, na respectiva operação, será emitida pela alíquota es-
tabelecida para cada caso, observado os critérios de cálculo previstos na 
legislação estadual.
§ 3º as Notas fiscais de Saída serão escrituradas no livro registro de Saída 
normalmente, utilizando-se a coluna “operações com débito do imposto”.
§ 4º a apropriação do crédito presumido far-se-á diretamente no livro 
registro de apuração do icMS, no campo “outros créditos”, seguida da 
observação: “crédito Presumido, conforme resolução n.º 014, de 21 de 
julho de 2021.”
§ 5º a apuração do imposto devido dos produtos de que trata o caput deste 
artigo deverá ser efetuada em separado das demais mercadorias não be-
neficiadas por esta Resolução.
§ 6º O disposto no caput fica condicionado ao que estabelece o § 4º, do 
art. 1º do Decreto nº 1.522, de 01 de abril de 2016, no caso específico dos 
produtos verticalizados da polpa do açaí;
art. 2º ficam isentas do pagamento do imposto sobre operações relativas 
à circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte 
interestadual e intermunicipal e de comunicação – icMS no fornecimento, 
em operações internas, de insumos, inclusive energia elétrica utilizadas no 
processo produtivo da empresa frUTa ProNTa iNdÚSTria E coMÉrcio 
dE aliMENToS EirEli., inscrita no cadastro de contribuintes do icMS sob 
o nº 15.539.861-0.
art. 3º ficam isentas do pagamento do imposto sobre operações relativas 
à circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte 
interestadual e intermunicipal e de comunicação – icMS incidente nas 
prestações de serviços e de transporte vinculadas às operações intermuni-
cipais de matérias-primas fruto e polpa do açaí para o processo produtivo 
da empresa frUTa ProNTa iNdÚSTria E coMÉrcio dE aliMENToS Ei-
rEli., inscrita no cadastro de contribuintes do icMS sob o nº 15.539.861-0.
art. 4º ficam isentas do pagamento do imposto sobre operações relativas 
à circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte 
interestadual e intermunicipal e de comunicação – icMS incidente nas 
operações de aquisições internas de embalagens da empresa frUTa ProN-
Ta iNdÚSTria E coMÉrcio dE aliMENToS EirEli., inscrita no cadastro 
de contribuintes do icMS sob o nº 15.539.861-0.
art. 5º ficam isentas do pagamento do imposto sobre operações relativas 
à circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transpor-
te interestadual e intermunicipal e de comunicação – icMS as seguintes 
operações:

i – interestaduais nas aquisições de bens destinados ao ativo imobilizado e 
de bens de uso e consumo, relativamente ao diferencial de alíquota devido;
ii – importação do exterior de insumos, bens de uso e consumo, e de bens 
destinados ao ativo imobilizado;
iii – Nas prestações de serviço e de transporte vinculadas às operações 
intermunicipais das matérias primas;
§ 1º Nas operações internas ficam mantidos o direito ao crédito do ICMS 
para o remetente.
§ 2º O benefício fiscal de que trata este artigo não terá efeito retroativo em 
relação às máquinas e equipamentos adquiridos antes da vigência desta 
resolução.
§ 3º a isenção de que trata os incisos i e ii, no que se refere a bens desti-
nados ao ativo imobilizado será concedida, em cada caso, por despacho do 
Secretário de Estado da fazenda, mediante requerimento instruído, obri-
gatoriamente, com cópia das Notas fiscais das máquinas e equipamentos 
e atestado emitido pela Secretaria operacional da comissão da Política de 
incentivos.
§ 4º No caso de importados do exterior deve ser comprovada a não simi-
laridade nacional e desembaraçado aduaneiro ocorra em portos paraenses.
art. 6º o disposto nesta resolução não se aplica às operações sujeitas ao 
regime de substituição tributária.
art. 7º o tratamento tributário previsto nesta resolução poderá ser revo-
gado e todos os seus efeitos serão considerados nulos, tornando-se devido 
o imposto corrigido monetariamente e acrescido das penalidades legais, na 
hipótese de descumprimento:
i - da legislação que rege a matéria;
ii - do § 4º, do art. 1º do decreto nº 1.522, de 01 de abril de 2016;
iii - das metas constantes do Projeto da empresa e aprovadas pela co-
missão da Política de incentivos ao desenvolvimento Socioeconômico do 
Estado do Pará.
art. 8º fica estabelecido que qualquer alteração no projeto aprovado, por 
meio desta resolução, deverá ser previamente comunicada e submissa à 
aprovação da comissão da Política de incentivos ao desenvolvimento So-
cioeconômico do Estado do Pará, na forma de projeto de revisão, sob pena 
de serem aplicadas as penalidades estabelecidas na legislação.
art. 9º fica atribuído à Pessoa Jurídica o dever de comunicar qualquer 
alteração no quadro societário, forma de constituição societária ou outra 
alteração pertinente, cuja eficácia do ato, para efeito da continuidade da 
fruição do benefício fiscal ou financeiro, está condicionada à ulterior apro-
vação da comissão da Política de incentivos ao desenvolvimento Socioe-
conômico do Estado do Pará.
§ 1º ressalvada a possibilidade de revisão em caso de dolo ou fraude ou 
incompatibilidade com o benefício concedido, mediante contraditório e am-
pla defesa, considera-se tacitamente aprovada a alteração após 06(seis) 
meses da comunicação formal à comissão da Política de incentivos ao 
desenvolvimento Socioeconômico do Estado do Pará.
§ 2º a aprovação da alteração pela comissão da Política de incentivos 
ao desenvolvimento Socioeconômico do Estado do Pará não prejudica a 
vigência do benefício.
art. 10. a empresa frUTa ProNTa iNdÚSTria E coMÉrcio dE ali-
MENToS EirEli., inscrita no cadastro de contribuintes do icMS sob o nº 
15.539.861-0, fica obrigada, a partir da publicação desta Resolução, a 
cumprir as exigências dispostas no art. 8º do decreto nº 2.490/2006, jun-
to ao Banco do Estado do Pará - BaNPará, comprovando seu cumprimento 
por meio da apresentação do atestado de idoneidade, semestralmente, à 
comissão da Política de incentivos.
art. 11. a empresa frUTa ProNTa iNdÚSTria E coMÉrcio dE ali-
MENToS EirEli., inscrita no cadastro de contribuintes do icMS sob o nº 
15.539.861-0, fica obrigada a fixar, em frente à instalação física de seu 
empreendimento, placa de promoção e divulgação, conforme modelo apro-
vado pela comissão da Política de incentivos ao desenvolvimento Socioe-
conômico do Estado do Pará.
art. 12. a empresa frUTa ProNTa iNdÚSTria E coMÉrcio dE ali-
MENToS EirEli., inscrita no cadastro de contribuintes do icMS sob o nº 
15.539.861-0, deverá especificar em suas embalagens a frase “Produzido 
no Pará”, conforme aprovado pela comissão da Política de incentivos ao 
desenvolvimento Socioeconômico do Estado do Pará.
art. 13. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação no diário 
Oficial do Estado, produzindo efeitos por 14 (quatorze) anos, condicionado 
ao que estabelece a lei complementar federal nº 160, de 7 de agosto de 
2017.
Sala de reuniões da comissão da Política de incentivos ao desenvolvimen-
to Socioeconômico do Estado do Pará, em 21 de julho de 2021.
JoSÉ fErNaNdo dE MENdoÇa GoMES JÚNior
Presidente da comissão da Política de incentivos ao desenvolvimento So-
cioeconômico do Estado do Pará

Protocolo: 687173

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO DO PARÁ

.

diÁria
.

Portaria Nº 086/2021 – rH/daF
o Presidente da companhia de desenvolvimento Econômico do Pará – co-
dEc, no uso das atribuições legais que lhe confere o Estatuto e,
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2021/820783;
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r E S o l V E:
coNcEdEr diárias conforme abaixo:
colaBoradorES: aMaNda KaroliNa SaNToS doS SaNToS, matrícula: 
5922869/3, ocupante do cargo de Gerência de Meio ambiente e Sustenta-
bilidade e aNdrÉ da PaiXÃo rodriGUES, Motorista.
oBJETiVo: realizar visita técnica à área do distrito industrial de Barca-
rena.
dESTiNo:  Barcarena
PErÍodo: 05/08/2021
QTdE:  ½ diária.
registre-se, publique-se e cumpra-se. Belém, 29 de julho de 2021.
lUTfala dE caSTro BiTar-Presidente

Protocolo: 687288

.

.

oUtras MatÉrias
.

Portaria Nº 007/2021 – rH/daF/caZBar
PorTaria dE diSPENSa
o Presidente da companhia de administradora da Zona de Processamento 
de Exportações de Barcarena - caZBar, no uso das atribuições legais que 
lhe confere o Estatuto e,
coNSidEraNdo os termos do Memorando 005/2021 - rH/caZBar,
rESolVE:
diSPENSar o empregado iGor PaTricK SoUZa do NaSciMENTo, ocu-
pante do cargo em comissão de assessor de comunicação, a contar de 
17.07.2021, considerando o dia 16/07/2021 como o último dia trabalhado.
registre-se, publique-se e cumpra-se.Belém, 28 de julho de 2021.
lUTfala dE caSTro BiTar-Presidente

Protocolo: 687280

.

.

NÚCLEO DE GERENCIAMENTO DO 
PROGRAMA DE MICROCRÉDITO 
CREDCIDADÃO

.

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 055/2021 –02  de agosto de 2021.
o diretor Geral do Núcleo de Gerenciamento do Programa de Microcrédito 
crEdcidadÃo, no uso de suas atribuições legais, conferidas no art. 3º da 
lei 7.774, de 23/12/2013.
rESolVE:
i - coNcEdEr diárias aos servidores abaixo, de acordo com as bases vi-
gentes, no trecho Belém/castanhal/inhangapi/Belém, com o objetivo de 
realizar visitas e palestras, a futuros microempreendedores no município 
acima mencionado, através do NGPM-crEdicidadÃo.

Nome Matrícula / cPf cargo Período Nº de diárias
TErcio JUNior SoUSa NoGUEira 57199036 dirETor GEral 03 a 04/08/2021 1 1/2

orlaNdo aZEVEdo rEiS NETo 57191916 SEcrETário dE GaBiNETE 03 a 04/08/2021 1 1/2
ricardo HaMiNTaS MarTiNS PErEira 80846315 GErENTE rEGioNal 03 a 04/08/2021 1 1/2

faUSTo BoTElHo dE carValHo 837.863.092-72 colaBorador EVENTUal 03 a 04/08/2021 1 1/2

ii-dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
Tercio Junior Sousa Nogueira
diretor Geral
NGPM-crEdcidadÃo

Protocolo: 687465

.

.

secretaria de estado de 
deseNVoLViMeNto UrBaNo
e oBras PÚBLicas

.

.

.

adMissÃo de serVidor
.

Portaria Nº. 559/2021, de 02 de aGosto de 2021.
o SEcrETário dE ESTado dE dESENVolViMENTo UrBaNo E oBraS PÚ-
BlicaS, no uso de suas atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto/
ccG de 01/01/2019, publicado no doE nº. 33.771, de 02/01/2019,
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 2021/830785 de 30/07/2021 
– GaB/coSG/SEdoP;
r E S o l V E:
coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, diárias aos servidores 
abaixo relacionados:
NoME: andréia rocha de almeida, Matrícula n°. 5946403/1; cargo/fun-
ção: assessor ii.
oBJETiVo: acompanhar o Senhor Secretário no ato da Entrega da obra de 
Pavimentação asfáltica no Município de inhangapi/Pa.

NoME: almir Nelson araújo de oliveira, Matrícula nº. 3211339/1; cargo/
função: Motorista.
oBJETiVo: conduzir o veículo com o Senhor Benedito ruy Santos cabral – 
Secretário de Estado ao Município de inhangapi/Pa.
dESTiNo: inhangapi/Pa.
diária: 0,5 (meia).
daTa: 03/08/2021.
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: 687340

.

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria Nº. 555/2021, de 30 de JULHo de 2021.
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 08/02/2019 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 a orientação do art. 67, da lei 8.666/93, e
coNSidEraNdo os termos do Processo 2021/822404, de 28/07/2021 - 
difiS/SEdoP.
r E S o l V E:
i - dESiGNar o servidor láZaro cÉZar da SilVa liMa JÚNior, matrícula 
nº. 5913247/3, Cargo/Função de Diretor, como fiscal do Contrato cele-
brado entre a Secretaria de Estado de desenvolvimento Urbano e obras 
Públicas – SEdoP e a Empresa abaixo:

coNTraTo EMPrESa oBJETo

46/2021 iMPlac construções e Serviços lTda.
Implantações de Microssistema Simplificado de Água, nas 

comunidades de Moraes de almeida e Nova União, no Município de 
itaituba/Pa- lote 2.

ii – dESiGNar o servidor fraNciSco dEMÉTrio dE carValHo NETo, 
matrícula nº 5956734/1, cargo/função de coordenador de Núcleo regio-
nal, para acompanhar e fiscalizar, como suplente, a execução do contrato, 
acima descrito, nos impedimentos legais e eventuais do titular.
iii- Esta Portaria entra em vigor na data da publicação.
dê ciência, registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Valdir ParrY acaTaUaSSU
Secretário adjunto de Gestão de desenvolvimento Urbano.

Protocolo: 687462
Portaria Nº. 556/2021, de 30 de JULHo de 2021.
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 08/02/2019 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 a orientação do art. 67, da lei 8.666/93, e
coNSidEraNdo os termos do Processo 2021/822404, de 28/07/2021 - 
difiS/SEdoP.
r E S o l V E:
i - dESiGNar o servidor láZaro cÉZar da SilVa liMa JÚNior, matrícula 
nº. 5913247/3, Cargo/Função de Diretor, como fiscal do Contrato cele-
brado entre a Secretaria de Estado de desenvolvimento Urbano e obras 
Públicas – SEdoP e a Empresa abaixo:

coNTraTo EMPrESa oBJETo

47/2021 iMPlac construções e Serviços lTda.
Implantações de Microssistema Simplificado de Água, nas comu-

nidades de flor da Selva e Tambor, no Município de rurópolis/
Pa- lote 3.

ii – dESiGNar o servidor fraNciSco dEMÉTrio dE carValHo NETo, 
matrícula nº 5956734/1, cargo/função de coordenador de Núcleo regio-
nal, para acompanhar e fiscalizar, como suplente, a execução do contrato, 
acima descrito, nos impedimentos legais e eventuais do titular.
iii- Esta Portaria entra em vigor na data da publicação.
dê ciência, registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Valdir ParrY acaTaUaSSU
Secretário adjunto de Gestão de desenvolvimento Urbano.

Protocolo: 687464
Portaria Nº. 547/2021, de 30 de JULHo de 2021.
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 08/02/2019 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 a orientação do art. 67, da lei 8.666/93, e
coNSidEraNdo os termos do Processo 2021/822404, de 28/07/2021 - 
difiS/SEdoP.
r E S o l V E:
i - dESiGNar o servidor láZaro cÉZar da SilVa liMa JÚNior, matrícula 
nº. 5913247/3, Cargo/Função de Diretor, como fiscal do Contrato cele-
brado entre a Secretaria de Estado de desenvolvimento Urbano e obras 
Públicas – SEdoP e a Empresa abaixo:

coNTraTo EMPrESa oBJETo

45/2021 iMPlac construções e Serviços lTda.
Implantações de Microssistema Simplificado de Água, nas 

comunidades de três Boeiras e Vila Planalto, no Município de 
Trairão/Pa- lote 1.
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ii – dESiGNar o servidor fraNciSco dEMÉTrio dE carValHo NETo, 
matrícula nº 5956734/1, cargo/função de coordenador de Núcleo regio-
nal, para acompanhar e fiscalizar, como suplente, a execução do contrato, 
acima descrito, nos impedimentos legais e eventuais do titular.
iii- Esta Portaria entra em vigor na data da publicação.
dê ciência, registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Valdir ParrY acaTaUaSSU
Secretário adjunto de Gestão de desenvolvimento Urbano.

Protocolo: 687458

.

.

terMo aditiVo a coNVÊNio
.

6° terMo aditiVo ao coNVÊNio Nº 33/2018
Partes:
Secretaria de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas cNPJ 
03.137.985/0001-90
Prefeitura Municipal de ananindeua cNPJ 05.058.441/0001-68
objeto: Pavimentação asfáltica e Sinalização de Vias compreendidas nos 
Bairros do município de ananindeua-Pa.
Justificativa: Prorrogação de Prazo
Vigência: 30/07/2021 a 28/09/2021
data da assinatura: 30/07/2021
ordenador responsável: Benedito ruy Santos cabral
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas

Protocolo: 687040

.

.

diÁria
.

Portaria Nº. 558/2021, de 02 de aGosto de 2021.
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 08/02/2019 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 2021/830771, de 30/07/2021 
– GaB/SEdoP;
r E S o l V E:
coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, diárias ao servidor 
abaixo relacionado:
NoME: Benedito ruy Santos cabral, Matrícula n°. 5946678/1; cargo/fun-
ção: Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas.
oBJETiVo: acompanhar o Excelentíssimo Governador no ato da entrega da 
obra de Pavimentação asfáltica no Município de inhangapi/Pa.
dESTiNo: inhangapi/Pa.
diária: 0,5 (meia).
daTa: 03/08/2021.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Valdir ParrY acaTaUaSSU
Secretário adjunto de Gestão de desenvolvimento Urbano.

Protocolo: 687338
Portaria Nº. 565/2021, de 02 de aGosto de 2021.
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 08/02/2019 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 2021/833074, de 02/08/2021 
– GaB/SEdoP;
r E S o l V E:
coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, diárias ao servidor 
abaixo relacionado:
NoME: Benedito ruy Santos cabral, Matrícula n°. 5946678/1; cargo/fun-
ção: Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas.
oBJETiVo: acompanhar o Excelentíssimo Governador no ato de assinatura 
da ordem de Serviço do centro de convenções de Santarém/Pa.
dESTiNo: Santarém/Pa.
diária: 1,5 (uma e meia).
PErÍodo: 05 a 06/08/2021.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Valdir ParrY acaTaUaSSU
Secretário adjunto de Gestão de desenvolvimento Urbano.

Protocolo: 687347
Portaria Nº. 566/2021, de 02 de aGosto de 2021.
o SEcrETário dE ESTado dE dESENVolViMENTo UrBaNo E oBraS PÚ-
BlicaS, no uso de suas atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto/
ccG de 01/01/2019, publicado no doE nº. 33.771, de 02/01/2019,
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 2021/833091 de 02/08/2021 
– GaB/coSG/SEdoP;
r E S o l V E:
coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, diárias à servidora 
abaixo relacionada:
NoME: andréia rocha de almeida, Matrícula n°. 5946403/1; cargo/fun-
ção: assessor ii.

oBJETiVo: acompanhar o Senhor Secretário no ato da assinatura da or-
dem de Serviço da obra do centro de convenções de Santarém/Pa.
dESTiNo: Santarém/Pa.
diária: 1,5 (uma e meia).
PEriodo: 05 a 06/08/2021.
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: 687353
Portaria Nº. 562/2021, de 02 de aGosto de 2021.
o SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo dE oBraS PÚBlicaS, no uso das 
atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto/ccG, de 08/02/2019, 
publicado no doE nº. 33.800, de 08/02/2019, e as que lhe foram delega-
das pela PorTaria Nº. 072/2019, 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 2021/831252, de 30/07/2021 
- diSET/coSG/SEdoP;
r E S o l V E:
coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, diárias aos servidores 
abaixo relacionados:
NoME: roberta andrade cavalleiro de Macedo, Matrícula nº. 54180536/2; 
cargo/função: Técnico em Gestão de infraestrutura – arquiteto/coorde-
nador.
oBJETiVo: autorização para a participação no evento “V fórum Municipal 
de Meio ambiente”.
NoME: francigildo Silva dos Santos, Matrícula nº. 5900446/1; cargo/fun-
ção: Motorista.
oBJETiVo: conduzir o veículo com a servidora roberta andrade cavalleiro 
de Macedo, ao município de dom Eliseu/Pa.
dESTiNo: dom Eliseu/Pa.
diáriaS: 1,5 (uma e meia)
PErÍodo: 04 a 05/08/2021.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
arNaldo doPaZo aNToNio JoSE
Secretário adjunto de Gestão de obras Públicas

Protocolo: 687325
Portaria Nº. 557/2021, de 30 de JULHo de 2021.
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 08/02/2019 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 2021/827345, de 29/07/2021 
– difiS/SEdoP.
r E S o l V E:
coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, diárias à servidora 
abaixo relacionada:
NoME: Marielza rodrigues Batista capeloni, matrícula nº 51855667/2, 
cargo/função: Técnico em Gestão de obras Públicas – arquiteto.
oBJETiVo: realizar Vistoria Técnica na obra de revitalização da Praça for-
quilha, no Município de Tomé-açu/Pa, Tomada de Preço 019/2020.
dESTiNo: Tomé-açu/Pa.
diáriaS: 1,5 (uma e meia).
PErÍodo: 05 a 06/08/2021.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Valdir ParrY acaTaUaSSU
Secretário adjunto de Gestão de desenvolvimento Urbano.

Protocolo: 687449
Portaria Nº. 561/2021, de 02 de aGosto de 2021
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 08/02/2019 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 2021/832746, de 02/08/2021 
– difiS/SEdoP;
r E S o l V E:
coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, diárias ao servidor 
abaixo relacionado:
NoME: Gilmar franco Mota, Matrícula nº. 54195705/2, cargo/função: co-
ordenador.
OBJETIVO: Acompanhar os fiscais da FUNASA na visita técnica das Obras 
dos Sistemas de abastecimento de água nos Municípios de São caetano 
de odivelas contrato 09/2016 e Santo antônio do Tauá contrato 20/2014.
dESTiNo: São caetano de odivelas/Santo antônio do Tauá/Pa.
diáriaS: 1,5 (uma e meia).
PErÍodo: 03 a 04/08/2021.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Valdir ParrY acaTaUaSSU
Secretário adjunto de Gestão de desenvolvimento Urbano.

Protocolo: 687437
Portaria Nº. 563/2021, de 02 de aGosto de 2021.
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 08/02/2019 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,
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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 2021/816739, de 27/07/2021 
– difiS/SEdoP.
r E S o l V E:
coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, diárias ao servidor 
abaixo relacionado:
NoME: Paulo francinette Marques, matrícula nº 6661/1. cargo/função: 
Técnico em Gestão em infraestrutura - Engenheiro civil.
oBJETiVo: Proceder a fiscalização nos referidos convênios n° 112/2018 
e 088/2018 que já foram prestados contas, e fazer medição de serviços 
executados para liberação de parcelas nos Municípios de Vitória do Xingu 
e anapu/Pa.
dESTiNo: altamira/Vitória do Xingu/anapu/Pa.
diáriaS: 3,5 (três e meia).
PErÍodo: 09 a 12/08/2021.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Valdir ParrY acaTaUaSSU
Secretário adjunto de Gestão de desenvolvimento Urbano.

Protocolo: 687441
Portaria Nº. 564/2021, de 02 de aGosto de 2021.
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 08/02/2019 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 2021/827357, de 29/07/2021 
– difiS/SEdoP.
r E S o l V E:
coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, diárias à servidora 
abaixo relacionada:
NoME: Marielza rodrigues Batista capeloni, matrícula nº 51855667/2, 
cargo/função: Técnico em Gestão de obras Públicas – arquiteto.
oBJETiVo: realizar Vistoria Técnica na obra de Serviço de construção de 
uma Praça, no Município de almeirim/Pa – carta convite Nº 008/2020.
dESTiNo: almeirim/Pa
diáriaS: 2,5 (duas e meia).
PErÍodo: 11 a 13/08/2021.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Valdir ParrY acaTaUaSSU
Secretário adjunto de Gestão de desenvolvimento Urbano.

Protocolo: 687439
Portaria Nº 560/2021, de 02 de aGosto de 2021.
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 08/02/2019 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 2021/824689, de 29/07/2021 
– difiS/SEdoP.
r E S o l V E:
coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, diárias aos servidores 
abaixo relacionados:
NoME: Marcus Vinicius angelim de azevedo, Matrícula nº 5936254/2, car-
go/função: coordenador.
OBJETIVO: Proceder fiscalização na obra de Conclusão do Sistema de 
abastecimento de água contrato nº 64/2020, no município de Nova Es-
perança do Piriá/Pa.
NoME: Sandro rooseveltt Manfredo lima, Matrícula nº 57197483/1, car-
go/função: Motorista.
oBJETiVo: conduzir o veículo com o servidor Marcus Vinicius angelim de 
azevedo, ao referido município.
dESTiNo: Nova Esperança do Piriá/Pa.
diáriaS: 0,5 (meia).
daTa: 05/08/2021.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Valdir ParrY acaTaUaSSU
Secretário adjunto de Gestão de desenvolvimento Urbano.

Protocolo: 687445

.

.

oUtras MatÉrias
.

terMo de reVoGaÇÃo de LicitaÇÃo
o Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas, no 
uso de suas atribuições legais, e nos termos do art. 49 da lei federal Nº 
8.666/93 resolve rEVoGar o procedimento licitatório discriminado abaixo, 
por razões de interesse público decorrentes de fatos supervenientes da 
administração, conforme processo original nº 2020/642862
rEVoGar a presente licitação nestes Termos.
Processo nº: 2020/642862
licitação nº: 011/2021
Modalidade: ToMada dE PrEÇoS
objeto: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa ESPEcialiZada Para PaViMENTa-

ÇÃo aSfálTica EM ViaS PÚBlicaS, No MUNicÍPio dE GarrafÃo do 
NORTE, neste Estado, conforme especificações técnicas, planilhas e pro-
jetos anexos.
Publique-se.
Belém, 30 de julho de 2021.
Benedito ruy Santos cabral
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras públicas

Protocolo: 687072

.

.

COMPANHIA DE HABITAÇÃO
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

coNtrato
.

coNtrato adMiNistratiVo: 20/2021
objeto: fornecimento pela coNTraTada de 45 (quarenta e cinco) equipa-
mentos de informática para suprir as necessidades urgentes da companhia 
de Habitação do Estado do Pará – coHaB/Pa em conformidade com a 
descrição dos produtos e quantidade estabelecidas no Termo de referência 
que faz parte integrante deste contrato.
Modalidade de licitação: Pregão Eletrônico N° 01/2020-ata de registro de 
Preços nº 43/2020-ifPa-castanhal.
Valor do contrato original: r$ 197.300,00 (cento e noventa e sete mil e 
trezentos reais)
dotação orçamentária: funcional Programática: 16.122.1297.8338 – Pla-
no interno: 412.000.8338-E – Natureza da despesa: 44.90.52 – fonte: 
0661.
Vigência:02.08.2021 e o término em 10 (dez) dias úteis, após o recebi-
mento da Note de Empenho.
Partes: companhia de Habitação do Estado do Pará – coHaB/Pa x Empre-
sa I.M.Ludgwig Barros
data da assinatura: 02.08.2021
orlando reis Pantoja
diretor Presidente

Protocolo: 687306

.

.

NÚCLEO DE GERENCIAMENTO DE 
TRANSPORTE METROPOLITANO

.

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

Termo Aditivo: 3
data de assinatura: 02/08/2021
Vigência: 02/08/2021 a 31/10/2021
Classificação do Objeto: Obra/Serviço Engenharia
Justificativa: Art. 57, II da Lei nº8.666/93.
contrato: 007
Exercício: 2020
contratado: TErra lTda
Endereço: Travessa 14 de Março, 1.008, Umarizal,cEP. 66.055-490 - Be-
lém/Pa
ordenador: Eduardo de castro ribeiro Junior

Protocolo: 687375

.

.

secretaria de estado de 
ciÊNcia, tecNoLoGia e edUcaÇÃo 
sUPerior ProFissioNaL e 
tecNoLÓGica

.

.

.

aPostiLaMeNto
.

aPostiLaMeNto Nº 02
coNtrato de GestÃo Nº 001/2015 – sectet/FUNdaÇÃo GUaMÁ
Processo nº 2014/547977
assinatura: 02/08/2021
Justificativa: visando incluir a fonte: 0324008794.
Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições não alteradas pelo pre-
sente apostilamento.
ordenador: carloS EdilSoN dE alMEida MaNEScHY.

Protocolo: 687339
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.

.

EMPRESA DE TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

errata
.

errata ao coNtrato Nº. 011/2021 - Nº dE PUBlicaÇÃo – ProTo-
colo Nº . 637723, doE Nº. 34537 - daTa Para PUBlicaÇÃo: 03/08/2021 
- ParTES: ProdEPa e SETEH ENGENHaria lTda - oNde LÊ-se: daTa 
da  aSSiNaTUra: 19/03/2021 - ViGÊNcia: 19/03/2021 a 18/03/2022 - 
Leia-se: daTa da  aSSiNaTUra: 22/03/2021 - ViGÊNcia: 22/03/2021 
a 21/03/2022 - ordENador dE dESPESa – MarcoS aNToNio BraNdÃo 
da coSTa.

Protocolo: 687111

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

Nº do terMo aditiVo: 1º - Nº do coNtrato: 012/2021 - Moda-
lidadE dE liciTaÇÃo: Pregão Eletrônico nº 015/2020 - ParTES: ProdE-
Pa – JoSE M. BarroSo dE alMEida JUNior EirEli - daNTEc - oBJETo 
E JUSTificaTicaTiVa do adiTaMENTo: do acréscimo, Preço e da dota-
ção orçamentária - Valor (r$): 5.798.275,00 - daTa da aSSiNaTUra: 
03/08/2021 - doTaÇÃo orÇaMENTária: 23.722.1508.7669 - 449040 - 
foNTE dE rEcUrSo:  0301 - ordENador rESPoNSáVEl EM EXErcicio: 
MarcoS aNTÔNio BraNdÃo da coSTa - ENdErEÇo do coNTraTado E 
cEP : Belém - Pará, rua Balmoral, Quadra WE 16, n.º 40, conjunto Tapa-
jós, bairro Tapanã/icoaraci - cEP: 66.833-520.

Protocolo: 687113

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 328, de 29 de JULHo de 2021 - diária ao colaborador 
MarcElo rENaTo BaraTa doS SaNToS, analista de Suporte, matrícula 
73408, 28/07/2021 a 28/07/2021, à Belém-Pa/castanhal/Belém-Pa, para 
ativação da unidade do cliente dEfENSoria PUBlica na rede de fibra 
Óptica Estadual. MarcoS aNToNio BraNdÃo da coSTa - Presidente da 
Empresa de Tecnologia da informação e comunicação do Estado do Pará
Portaria Nº 329, de 29 de JULHo de 2021 - diária ao colaborador 
MarcoS aNToNio BraNdao da coSTa, Presidente, matrícula 73.347, 
11/08/2021 a 13/08/2021, à Belém-Pa/Brasíla-df/Belém-Pa, para partici-
par do Workshop aBEP 2° edição. MarcoS aNToNio BraNdÃo da coSTa 
- Presidente da Empresa de Tecnologia da informação e comunicação do 
Estado do Pará
Portaria Nº 330, de 29 de JULHo de 2021 - diária à colaboradora 
SolaNGE dE faTiMa frEiTaS da coSTa, administradora/Gerente de Pes-
soas, matrícula 8080194, 11/08/2021 a 13/08/2021, à BelémPa/BSB/Be-
lém-Pa, para EVENTo WorKSHoP aBEP 2ª EdiÇÃo - SEMiNário aBEP dE 
GESTÃo. MarcoS aNToNio BraNdÃo da coSTa - Presidente da Empresa 
de Tecnologia da informação e comunicação do Estado do Pará

Protocolo: 687104

.

.

secretaria de estado
de tUrisMo

.

.

.

errata
.

Portaria Nº 319/2021/GePs/setUr de 30 JULHo de 2021.
Errata da PorTaria Nº 304/2021 de diária, publicação 684295 do doE 
34.650 de 26/07/2021. onde lê-se: dESTiNo: Santa Bárbara/Pa.Leia-
se: dESTiNo: Belém/Pa. ordenador: aNdErSoN oliVEira caValcaNTE.
diretor de administração e finanças

Protocolo: 687039

.

.

diÁria
.

Portaria 321/GePs/setUr de 02 de aGosto de 2021.
coNSidEraNdo os termos do processo 2021/810461;rESolVE: conceder 
06 e ½ (seis e meia) diárias ao colaborador eventual diEGo SilVa Bar-
roS, id: 5695919 Pc/Pa, cPf: 946.123.902-53.oBJ: Ministrar curso de 
“condutor ambiental de Trilhas e caminhadas”.dESTiNo: Santarém/Pa. 
PErÍodo: 16 a 22.08.21.registre-se, Publique-se e cumpra-se.aNdEr-
SoN oliVEira caValcaNTE.diretor de administração e finanças.

Protocolo: 687138

t.
.

torNar seM eFeito
.

Portaria Nº 320/GePs/setUr de 30 de JULHo de 2021
rESolVE: TorNar SEM EfEiTo a PorTaria Nº 317/2021, publicação nº 
686592 do doE 34.655 de 30/07/2021. aNdErSoN oliVEira caValcaN-
TE. diretor de administração e finanças.

Protocolo: 687093

.

.

deFeNsoria PÚBLica
.

diÁria
.

Portaria 788/2021 - da,02/08/2021. conceder 2 MEia, diária(s) 
a(os) Servidor(es) MaUro roBErTo da cUNHa, matrícula 57201194-2, 
cargo aNaliSTa dE dEfENSoria PÚBlica a, JoSE Maria doS SaNToS 
lEiTE, matrícula 57211801, cargo MoToriSTa, objetivo rEaliZar ViS-
Toria E fiScaliZaÇÃo dE oBra dE rEforMa. NoS MUNicÍPioS dE 
aNaNiNdEUa E MariTUBa. fundamento legal lei nº 5810/94 e decre-
to Estadual nº 734/92, para deslocar-se de BElEM a MariTUBa, perío-
do 21/07/2021.
Subdefensora Pública Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 687303
Portaria 789/2021 - da,02/08/2021. conceder 2 MEia, diária(s) 
a(os) Servidor(es) NilToN da coSTa MoNTEiro, matrícula 57211743, 
cargo MoToriSTa, objetivo rEaliZar diliGÊNciaS E ENTrEGa dE Ma-
TEriaiS E EQUiPaMENToS JUNTo aS dEfENSoriaS ViNcUladaS a di-
rEToria METroPoliTaNa. fundamento legal lei nº 5810/94 e decreto 
Estadual nº 734/92, para deslocar-se de BElEM a SaNTa iZaBEl do Pará, 
MoSQUEiro, período 22/07/2021, 27/07/2021.
Subdefensora Pública Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 687308
Portaria 785/2021 - da,02/08/2021. conceder 5 MEia diária(s) 
a(os) defensor(es) SaMUEl oliVEira riBEiro, matrícula 5931564, ob-
jetivo aTENdiMENToS PENal fundamento legal lei nº 5810/94 e decreto 
Estadual nº 734/92, para deslocar-se de BrEU BraNco a TUcUrUÍ, perío-
do 26/07/2021, 27/07/2021, 28/07/2021, 29/07/2021, 30/07/2021.
Subdefensora Pública Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 687213
Portaria 786/2021 - da,02/08/2021. conceder 1 MEia, diária(s) 
a(os) Servidor(es) aNdrÉ oliVEira Bordalo, matrícula 80845355, 
cargo ENGENHEiro ciVil, SidNEY alMEida doS SaNToS, matrícu-
la 57212384, cargo TÉcNico dE dEfENSoria PÚBlica a, JoSE Maria 
doS SaNToS lEiTE, matrícula 57211801, cargo MoToriSTa, objetivo 
rEaliZar ViSToriaS E fiScaliZaÇÕES EM oBraS dE rEforMaS NaS 
SEdES dE aNaNiNdEUa, MariTUBa E BENEVidES. fundamento legal lei 
nº 5810/94 e decreto Estadual nº 734/92, para deslocar-se de BElEM a 
BENEVidES, período 27/07/2021.
Subdefensora Pública Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 687239
Portaria 787/2021 - da,02/08/2021. conceder 1 + 1\2, diária(s) 
a(os) Servidor(es) aNdrÉ oliVEira Bordalo, matrícula 80845355, 
cargo ENGENHEiro ciVil, SidNEY alMEida doS SaNToS, matrícula 
57212384, cargo TÉcNico dE dEfENSoria PÚBlica a, JoSE Maria doS 
SaNToS lEiTE, matrícula 57211801, cargo MoToriSTa, objetivo rEali-
Zar ViSToria E fiScaliZaÇÃo dE oBra dE rEforMa Na dEfENSoria 
No MUNicÍPio dE iGaraPÉ Miri. fundamento legal lei nº 5810/94 e de-
creto Estadual nº 734/92, para deslocar-se de BElEM a iGaraPÉ-Miri, 
período 29/07/2021 a 30/07/2021.
Subdefensora Pública Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 687242
Portaria 790/2021 - da,02/08/2021. conceder 1 MEia, diária(s) 
a(os) defensor(es) daNiEl aUGUSTo loBo dE MElo, matrícula 57227137, 
objetivo rEaliZar ViSiTa E rEUNiÃo No NÚclEoS METroPoliTaNo dE 
aNaNiNdEUa. Servidor(es) lUciaNa SaNToS filiZZola BriNGEl, matrí-
cula 55589612, cargo coordENador, JaYlSoN PErEira diGEr, matrí-
cula 57234529, cargo MoToriSTa, objetivo rEaliZar ViSiTa E rEUNiÃo 
No NÚclEoS METroPoliTaNo dE aNaNiNdEUa. fundamento legal lei 
nº 5810/94 e decreto Estadual nº 734/92, para deslocar-se de BElEM a 
aNaNiNdEUa, período 27/07/2021.
Subdefensora Pública Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 687378
Portaria 791/2021 - da,02/08/2021. conceder 2 MEia, diária(s) 
a(os) Servidor(es) claUdiVaN BarroS doS rEiS, matrícula 20463, car-
go MoToriSTa, objetivo dEVolVEr ProcESSoS. fundamento legal lei 
nº 5810/94 e decreto Estadual nº 734/92, para deslocar-se de MaraBá 
a SÃo doMiNGoS do araGUaia, iTUPiraNGa, período 26/07/2021, 
29/07/2021.
Subdefensora Pública Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 687411
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Portaria 771/2021 - da,02/08/2021. conceder 2 + 1\2, diária(s) 
a(os) defensor(es) MarcoS aNTÔNio doS SaNToS ViEira, matrícula 
5895968, objetivo iTiNEraNcia aGrária Para oBidoS fundamento legal 
lei nº 5810/94 e decreto Estadual nº 734/92, para deslocar-se de SaNTa-
rÉM a ÓBidoS, período 19/08/2021 a 21/08/2021.
Subdefensora Pública Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 687142
Portaria 772/2021 - da,02/08/2021. conceder 6 + 1\2, diária(s) 
a(os) defensor(es) MarcoS aNTÔNio doS SaNToS ViEira, matrícula 
5895968, objetivo iTiNEraNcia Para MoNTE alEGrE fundamento legal 
lei nº 5810/94 e decreto Estadual nº 734/92, para deslocar-se de SaNTa-
rÉM a MoNTE alEGrE, período 22/08/2021 a 28/08/2021.
Subdefensora Pública Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 687144
Portaria 773/2021 - da,02/08/2021. conceder 6 + 1\2, diária(s) 
a(os) defensor(es) MarcoS aNTÔNio doS SaNToS ViEira, matrícula 
5895968, objetivo iTiNEraNcia Para MoNTE alEGrE fundamento legal 
lei nº 5810/94 e decreto Estadual nº 734/92, para deslocar-se de SaNTa-
rÉM a MoNTE alEGrE, período 19/09/2021 a 25/09/2021.
Subdefensora Pública Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 687149
Portaria 774/2021 - da,02/08/2021. conceder 6 + 1\2, diária(s) 
a(os) defensor(es) MarcoS lEaNdro VENTUra dE aNdradE, matrícula 
80845955-1, objetivo TiNEraNcia, MUTirÃo do TJPa Na cidadE funda-
mento legal lei nº 5810/94 e decreto Estadual nº 734/92, para deslocar-se 
de SaNTarÉM a cUrUá, período 01/08/2021 a 07/08/2021.
Subdefensora Pública Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 687156
Portaria 769/2021 - da,02/08/2021. conceder 2 + 1\2, diária(s) 
a(os) defensor(es) MarcoS aNTÔNio doS SaNToS ViEira, matrícu-
la 5895968, objetivo iTiNEraNcia aGraria Para PraiNHa fundamen-
to legal lei nº 5810/94 e decreto Estadual nº 734/92, para deslocar-se 
de SaNTarÉM a PraiNHa, período 08/08/2021 a 10/08/2021.
Subdefensora Pública Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 687122
Portaria 770/2021 -da,02/08/2021. conceder 2 + 1\2, diária(s) 
a(os) defensor(es) MarcoS aNTÔNio doS SaNToS ViEira, matrícula 
5895968, objetivo iTiNEraNcia aGrária Para rUrÓPoliS fundamen-
to legal lei nº 5810/94 e decreto Estadual nº 734/92, para deslocar-se 
de SaNTarÉM a rUrÓPoliS, período 12/08/2021 a 14/08/2021.
Subdefensora Pública Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 687135
Portaria 776/2021 - da,02/08/2021. conceder 5 + 1\2, diária(s) 
a(os) defensor(es) fErNaNdo SaVariZ fErrari, matrícula 5957716, 
fErNaNdo SaVariZ fErrari, matrícula 5957716, objetivo fundamen-
to legal lei nº 5810/94 e decreto Estadual nº 734/92, para deslocar-se 
de ParaUaPEBaS a Eldorado doS caraJáS, período 09/08/2021 a 
14/08/2021.
Subdefensora Pública Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 687172
Portaria 775/2021 - da,02/08/2021. conceder 2 + 1\2, diária(s) 
a(os) defensor(es) aNdrEia MacEdo BarrETo, matrícula 5895996-1, 
objetivo aUdiÊNcia dE JUSTificaÇÃo Servidor(es) HidElfraN oliVEi-
ra alVES, matrícula 57201688, cargo MoToriSTa, HidElfraN oliVEira 
alVES, matrícula 57201688, cargo MoToriSTa, objetivo fundamento legal 
lei nº 5810/94 e decreto Estadual nº 734/92, para deslocar-se de BElEM 
a SalVaTErra, período 21/07/2021 a 23/07/2021.
Subdefensora Pública Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 687166
Portaria 782/2021 - da,02/08/2021. conceder 2 MEia, diária(s) 
a(os) defensor(es) BEaTriZ fErrEira doS rEiS, matrícula 80845729/4, 
objetivo faZEr aTENdiMENToS fundamento legal lei nº 5810/94 e de-
creto Estadual nº 734/92, para deslocar-se de TUcUrUÍ a GoiaNÉSia do 
Pará, período 22/07/2021, 23/07/2021.
Subdefensora Pública Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 687186
Portaria 779/2021 - da,02/08/2021. conceder 1 MEia, diária(s) 
a(os) Servidor(es) BiaNor aMaral, matrícula 012250, cargo MoToriS-
Ta, objetivo lEVa UM iMPrESSora Para dEfENSoria dE BrEU BraN-
co fundamento legal lei nº 5810/94 e decreto Estadual nº 734/92, para 
deslocar-se de TUcUrUÍ a BrEU BraNco, período 20/07/2021.
Subdefensora Pública Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 687183
Portaria 778/2021 - da,02/08/2021. conceder 4 + 1\2, diária(s) 
a(os) defensor(es) BrUNo fariaS liMa, matrícula 5931569, objetivo 
iTiNErÂNcia Para aTENdiMENTo dE aSSiSTidoS Na coMarca dE 
cUrioNÓPoliS/Pa. fundamento legal lei nº 5810/94 e decreto Estadual 
nº 734/92, para deslocar-se de ParaUaPEBaS a cUrioNÓPoliS, perío-
do 23/08/2021 a 27/08/2021.
Subdefensora Pública Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 687181

Portaria 777/2021,02/08/2021. conceder 4 + 1\2, diária(s) a(os) de-
fensor(es) BrUNo fariaS liMa, matrícula 5931569, objetivo iTiNErÂN-
cia Para aTENdiMENTo dE aSSiSTidoS Na coMarca dE cUrioNÓPo-
liS/Pa fundamento legal lei nº 5810/94 e decreto Estadual nº 734/92, 
para deslocar-se de ParaUaPEBaS a cUrioNÓPoliS, período 09/08/2021 
a 13/08/2021.
Subdefensora Pública Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 687179
Portaria 784/2021 - da,02/08/2021. conceder 1 MEia, diária(s) 
a(os) Servidor(es) BiaNor aMaral, matrícula 012250, cargo MoToriSTa, 
objetivo coNdUZir dEfENSora PUBlica EM GoiaNÉSia do Pará funda-
mento legal lei nº 5810/94 e decreto Estadual nº 734/92, para deslocar-se 
de TUcUrUÍ a GoiaNÉSia do Pará, período 23/07/2021.
Subdefensora Pública Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 687198
Portaria 783/2021 - da,02/08/2021. conceder 1 MEia, diária(s) 
a(os) Servidor(es) HUGo EdUardo caBral da coSTa, matrícula 95230-
1, cargo MoToriSTa, objetivo dEiXar ProcESSoS Na di fundamen-
to legal lei nº 5810/94 e decreto Estadual nº 734/92, para deslocar-se 
de BarcarENa a BElEM, período 21/07/2021.
Subdefensora Pública Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 687190
Portaria 792/2021 - da,02/08/2021. conceder 1 MEia, diária(s) 
a(os) defensor(es) aNdErSoN araÚJo dE MEdEiroS, matrícula 5957711, 
objetivo rEaliZar aTENdiMENTo E aUdiÊNcia No MUNiciPio dE ViTÓ-
rioa do XiNGU-Pa. Servidor(es) ciBElE rEGiNa araNHa da SilVa, ma-
trícula 0404860, cargo aUXiliar adMiNiSTraTiVo, WaGNEr SilVa dE 
oliVEira, matrícula 57175804, cargo MoToriSTa, objetivo aUXiliar o 
dEfENSor PÚBlico Na TriaGEM doS aTENdiMENToS EM ViTÓria do 
XiNGU-Pa fundamento legal lei nº 5810/94 e decreto Estadual nº 734/92, 
para deslocar-se de alTaMira a ViTÓria do XiNGU, período 27/07/2021.
Subdefensora Pública Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 687425
Portaria 793/2021 - da,02/08/2021. conceder 2 + 1\2, diária(s) 
a(os) defensor(es) daVid oliVEira PErEira da SilVa, matrícula 
5895999, fláVio cÉSar caNcEla fErrEira, matrícula 80845945-1, 
objetivo rEaliZar MUTirÃo carcErário Servidor(es) GaBriEla Ma-
cHado MoraES dE SoUZa, matrícula 5897040/3, cargo aSSESSor(a) 
JUrÍdico(a) dE dEfENSoria, objetivo rEaliZar MUTirÃo carcErá-
rio fundamento legal lei nº 5810/94 e decreto Estadual nº 734/92, para 
deslocar-se de BElEM a TUcUrUÍ, período 03/08/2021 a 05/08/2021.
Subdefensora Pública Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 687448
Portaria 795/2021 - da,02/08/2021. conceder 12 + 1\2, diária(s) 
a(os) defensor(es) HiNdEMBUrGo raBEllo dE MoUra JUNior, matrí-
cula 5957717, HiNdEMBUrGo raBEllo dE MoUra JUNior, matrícula 
5957717, objetivo iTiNEraNcia fundamento legal lei nº 5810/94 e de-
creto Estadual nº 734/92, para deslocar-se de oriXiMiNá a ÓBidoS, pe-
ríodo 01/08/2021 a 13/08/2021.
Subdefensora Pública Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 687484

.

.

JUdiciÁrio
.

.

.

triBUNaL de JUstiÇa
do estado do ParÁ

.

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

triBUNaL de JUstiÇa do estado do ParÁ
aViso de LicitaÇÃo
PrEGÃo ElETrÔNico Nº 044/TJPa/2021
oBJETo: o objeto do presente pregão eletrônico é o registro de preços 
para aquisição de impressos gráficos, conforme condições, quantidades e 
exigências estabelecidas no edital.
SESSÃo PÚBlica: 16/08/2021, às 10h00min, horário de Brasília, no en-
dereço eletrônico http://comprasgovernamentais.gov.br. UaSG do TJ/Pa: 
925942.
Edital disponível em: http://comprasgovernamentais.gov.br e  www.tjpa.
jus.br. informações pelo telefone (91)3205-3257, (91) 3205-3184 ou 
e-mail licitacao@tjpa.jus.br.
Belém, 02 de agosto de 2021.
Serviço de licitação do TJPa.

Protocolo: 687489
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diÁria
.

 Por-
Taria

daTa MaGiSTrado/SErVidor
MaTri-
cUla

carGo  oriGEM  dESTiNo fiNalidadE PEriodo QUaNTidadE

1027 01/07/2021 EVaNdro NaSciMENTo SaNToS --- rEQUiSiTado TErMo JUdiciario dE aVEiro/Pa JacarEacaNGa/Pa
aUXiliar o MaGiSTrado EM MUTirao Para diGiTaliZacao E 

MiGracao dE ProcESSoS
11 a 24/07/2021 14

1028 01/07/2021 EVaNdro NaSciMENTo SaNToS --- rEQUiSiTado TErMo JUdiciario dE aVEiro/Pa JacarEacaNGa/Pa
aUXiliar o MaGiSTrado EM MUTirao Para diGiTaliZacao E 

MiGracao dE ProcESSoS
25 a 31/07/2021 6,5

1029 01/07/2021 dErloN GEraldo aZEVEdo SilVa 95681 rEQUiSiTado BElEM/Pa
Eldorado dE caraJaS/Pa, ParaUaPE-

BaS/Pa e TailaNdia/Pa
rEaliZar fiScaliZacao doS SErVicoS da oBra dE rEforMa 

do forUM
12 a 15/07/2021 3,5

1030 01/07/2021 aldENir SilVa da rocHa 88048 aNaliSTa JUdiciario caSTaNHal/Pa iriTUia/Pa rEaliZar ESTUdo Social 12 a 13/07/2021 1,5
1031 01/07/2021 JErUSa MaToS da SilVa 116645 aNaliSTa JUdiciario caSTaNHal/Pa iriTUia/Pa rEaliZar ESTUdo Social 12 a 13/07/2021 1,5
1032 01/07/2021 rENaN NoroNHa caValcaNTE 189367 oficial dE JUSTica cacHoEira do arari/Pa SaNTa crUZ do arari/Pa cUMPrir MaNdadoS 06 a 08/07/2021 2,5
1033 01/07/2021 aNdrEa Girard da SilVa alVES 152111 aNaliSTa JUdiciario caPaNEMa/Pa NoVa TiMBoTEUa/Pa rEaliZar ESTUdoS PSicoSSociaiS 07/07/2021 0,5
1034 01/07/2021 claUdia SadEcK BUrlaMaQUi 62537 aNaliSTa JUdiciario BElEM/Pa SaliNoPoliS/Pa rEaliZar adEQUacao do laYoUT 14 a 15/07/2021 1,5
1035 01/07/2021 aNdErSoN PiNHEiro da SilVa 177130 MiliTar BElEM/Pa liMoEiro do aJUrU/Pa SEGUraNca dE MaGiSTrado 05 a 09/07/2021 4,5
1036 01/07/2021 JEoMEdEKS dE MoraES NEVES JUNior 177113 MiliTar BElEM/Pa MocaJUBa/Pa SEGUraNca dE MaGiSTrado 07 a 21/07/2021 14,5

1037 01/07/2021 claUdia SadEcK BUrlaMaQUi 62537 aNaliSTa JUdiciario BElEM/Pa iNHaNGaPi/Pa
rEaliZar ViSToria Para aTENdEr dEMaNda da diViSao dE 

MaNUTENcao
07/07/2021 0,5

1038 02/07/2021 MaX JorGE MacHado SaNToS 161411 aNaliSTa JUdiciario BElEM/Pa SaNTarEM/Pa
como complemento das diarias pagas atravEs da PorTaria N° 

0965/2021-SP
03 a 05/07/2021 2

1039 02/07/2021 darlEi oliVEira SoUSa 158097 oficial dE JUSTica Sao GEraldo do araGUaia/Pa Picarra/Pa cUMPrir MaNdadoS 08 e 09/07/2021 1
1040 02/07/2021 EdEValdo da lUZ aZEVEdo 59919 aNaliSTa JUdiciario MaraBa/Pa iPiXUNa do Para/Pa rEaliZar ESTUdo Social 06/07/2021 0,5
1041 02/07/2021 Marcio ricardo BorGES dE liMa 148024 MiliTar BElEM/Pa MUaNa/Pa rEaliZacao dE SEGUraNca PaTriMoNial do PrEdio do forUM 07 a 21/07/2021 14,5
1042 02/07/2021 aNToNia VaNUZa alVES doS SaNToS 153915 rEQUiSiTado Sao doMiNGoS do araGUaia/Pa MaraBa/Pa oBTEr cErTificao diGiTal 12/07/2021 0,5
1043 02/07/2021 raUriSoN BarroS rodriGUES 183024 rEQUiSiTado Sao doMiNGoS do araGUaia/Pa MaraBa/Pa oBTEr cErTificao diGiTal 12/07/2021 0,5
1044 02/07/2021 faBiaNa NoGUEira SENa 183733 rEQUiSiTado Sao doMiNGoS do araGUaia/Pa MaraBa/Pa oBTEr cErTificao diGiTal 12/07/2021 0,5
1045 02/07/2021 EVaNdro lUiZ BaTiSTa SaloMao 15016 oficial dE JUSTica alENQUEr/Pa cUrUa/Pa cUMPrir MaNdadoS 12 a 16/07/2021 4,5

1046 02/07/2021 BrUNNa fErrEira da SilVa 64971 aUXiliar JUdiciario BElEM/Pa SalVaTErra/Pa
rEaliZar iNVENTario SEMESTral dE ProUToS No alMoXarifado 

rEGioNal
14 a 16/07/2021 2,5

1047 02/07/2021 iSraEl aUGUSTo coElHo SoUZa 158135 oficial dE JUSTica alTaMira/Pa ViToria do XiNGU/Pa cUMPrir MaNdadoS 02/07/2021 0,5

1048 02/07/2021 daNiEl BEZErra MoNTENEGro Girao 113620 JUiZ dE dirEiTo SaNTarEM NoVo/Pa Sao Joao dE PiraBaS/Pa rEaliZar aUdiENciaS
06, 07, 08, 14, 
15, 20, 21 e 
22/07/2021

4

1049 02/07/2021 JESSiKa SiMoNEllY aNdradE SoUZa 108464 aNaliSTa JUdiciario SaNTarEM NoVo/Pa Sao Joao dE PiraBaS/Pa rEaliZar aUdiENciaS
06, 07, 08, 14, 
15, 20, 21 e 
22/07/2021

4

1050 02/07/2021 JoSE fErNaNdo fErrEira dE araUJo 68667 aNaliSTa JUdiciario caSTaNHal/Pa iNHaNGaPi/Pa rEaliZar ESTUdo Social 06/07/2021 0,5
1051 02/07/2021 JErUSa MaToS da SilVa 116645 aNaliSTa JUdiciario caSTaNHal/Pa iNHaNGaPi/Pa rEaliZar ESTUdo Social 06/07/2021 0,5
1052 05/07/2021 MarlENE SaNToS GoMES 102326 aNaliSTa JUdiciario MaraBa/Pa roNdoN do Para/Pa rEaliZar ESTUdo Social 08/07/2021 0,5
1053 05/07/2021 JoSE fErNaNdo fErrEira dE araUJo 68667 aNaliSTa JUdiciario caSTaNHal/Pa iriTUia/Pa rEaliZar ESTUdo Social 07 E 09/07/2021 1
1054 05/07/2021 JErUSa MaToS da SilVa 116645 aNaliSTa JUdiciario caSTaNHal/Pa iriTUia/Pa rEaliZar ESTUdo Social 07 E 09/07/2021 1
1055 05/07/2021 GaBriEl PiNoS STUrTZ 149098 JUiZ dE dirEiTo oEiraS do Para/Pa cUrraliNHo/Pa rEaliZar aUdiENciaS 05 a 06/07/2021 1
1056 05/07/2021 ValTEr MENdES fErrEira JUNior 40320 aNaliSTa JUdiciario BElEM/Pa iNHaNGaPi/Pa rEaliZar lEVaNTaMENTo doS SErVicoS dE MaNUTENcao PrEdial 07/07/2021 0,5

1057 05/07/2021 ValTEr MENdES fErrEira JUNior 40320 aNaliSTa JUdiciario BElEM/Pa
SaNTarEM NoVo/Pa, SaliNoPoliS/Pa e 

NoVa TiMBoTEUa/Pa
rEaliZar lEVaNTaMENTo doS SErVicoS dE MaNUTENcao PrEdial 08 a 10/07/2021 2,5

1058 05/07/2021 Joao fErrEira doS SaNToS 14940 oficial dE JUSTica Sao SEBaSTiao da Boa ViSTa/Pa liMoEiro do aJUrU/Pa cUMPrir MaNdadoS 14/07/2021 0,5

1059 06/07/2021 fraNciSco roNaldo dE araUJo 14478 oficial dE JUSTica alTaMira/Pa SENador JoSE Porfirio/Pa cUMPrir MaNdadoS
08 a 09/07, 15 a 

16/07, 20 a 21/07, 
e 27 a 28/07/2021

6

1060 06/07/2021 JEaN carloS SilVa doS SaNToS 175510 MiliTar BElEM/Pa ParaUaPEBaS/Pa rEaliZar a SEGUraNca do MaGiSTrado 12 a 26/07/2021 14,5
1061 06/07/2021 MaX JorGE MacHado SaNToS     TorNar SEM EfEiTo a Portaria de nº 0865/2021-SP de 08/06/2021, 17 a 18/06/2021  
1062 06/07/2021 JoSE adairToN MaciEl doS SaNToS     TorNar SEM EfEiTo a Portaria de nº 0850/2021-SP de 08/06/2021 15 a 29/06/2021  
1063 06/07/2021 aUGUSTo JarTE aMaral NoroNHa     TorNar SEM EfEiTo a Portaria de nº 0342/2021-SP de 25/01/2021 31/01/2019  
1064 06/07/2021 aldENir SilVa da rocHa 88048 aNaliSTa JUdiciario caSTaNHal/Pa SaNTa Maria do Para/Pa rEaliZar ESTUdo Social 14 a 15/07/2021 1
1065 06/07/2021 JErUSa MaToS da SilVa 116645 aNaliSTa JUdiciario caSTaNHal/Pa SaNTa Maria do Para/Pa rEaliZar ESTUdo Social 14 a 15/07/2021 1
1066 06/07/2021 aldENir SilVa da rocHa 88048 aNaliSTa JUdiciario caSTaNHal/Pa cUrUca/Pa rEaliZar ESTUdo Social 16/07/2021 0,5
1067 06/07/2021 JErUSa MaToS da SilVa 116645 aNaliSTa JUdiciario caSTaNHal/Pa cUrUca/Pa rEaliZar ESTUdo Social 16/07/2021 0,5

1068 06/07/2021 ValTEr MENdES fErrEira JUNior 40320 aNaliSTa JUdiciario BElEM/Pa
BoNiTo/Pa, Garrafao do NorTE/Pa, 

oUrEM/Pa, caPiTao Poco/Pa, BraGaN-
ca/Pa E MaracaNa/Pa

rEaliZar lEVaNTaMENTo doS SErVicoS dE MaNUTENcao PrEdial 12 a 15/07/2021 3,5

1069 06/07/2021 carloS roBErTo da SilVa MaTiaS 63282 MoToriSTa BElEM/Pa iNHaNGaPi/Pa coNdUZir VEicUlo oficial Para o SErVidor da SEa 07/07/2021 0,5
1070 06/07/2021 iSraEl aUGUSTo coElHo SoUZa 158135 oficial dE JUSTica alTaMira/Pa ViToria do XiNGU/Pa cUMPrir MaNdadoS 07/07/2021 0,5
1071 07/07/2021 aNdErSoN PiNHEiro da SilVa 177130 MiliTar BElEM/Pa liMoEiro do aJUrU/Pa SEGUraNca dE MaGiSTrado 12 a 16/07/2021 4,5

1072 07/07/2021 lEaNdro VicENZo SilVa coNSENTiNo 149012 JUiZ dE dirEiTo Sao SEBaSTiao da Boa ViSTa/Pa MUaNa/Pa
EXEcUTar acoES TracadaS Para UNidadE JUdiciaria, ViSaNdo 
aTiNGir aS METaS NacioNaiS 1 E 2, Para MElHoria No iNdicE 

iEJUd.
12 a 16/07/2021 4,5

1073 07/07/2021 odENilSoN cardoSo dE oliVEira --- cEdido(a) Sao MiGUEl do GUaMa/Pa iriTUia/Pa
coNdUZir VEicUlo oficial À diSPoSicao dE oficiaiS dE JUSTica 

dE iriTUia dUraNTE o cUMPriMENTo dE diliGENciaS
08/07/2021 0,5

1074 07/07/2021 daNiElSoN corrEa lEiTE 167355 aNaliSTa JUdiciario SoUrE/Pa SalVaTErra/Pa
rEaliZar ViSiTaS doMiciliarES E ENTrEViSTa Para ElaBoracao 

dE ESTUdo Social
14 e 15/07/2021 1

1075 07/07/2021 roGErio roBSoN JUca Vilar 103781 oficial dE JUSTica caSTaNHal/Pa acara/Pa cUMPrir ordEM JUdicial EM acoES PoSSESSoriaS 19 a 21/07/2021 2,5
1076 07/07/2021 TaliTa rodriGUES diaS riBEiro 150134 oficial dE JUSTica oUrilaNdia do NorTE/Pa TUcUMa/Pa cUMPrir MaNdadoS 08/07/2021 0,5
1077 07/07/2021 SaNdra da SilVa ViEira 78778 aNaliSTa JUdiciario alTaMira/Pa MEdicilaNdia/Pa rEaliZar ESTUdo PSicoSSocial 12 a 16/07/2021 4,5
1078 07/07/2021 ViViaNE rodriGUES PErEira 173193 aNaliSTa JUdiciario SaNTarEM/Pa PraiNHa/Pa rEaliZar ESTUdo PSicoSSocial 08/07/2021 0,5
1079 08/07/2021 roSilEidE Maria da coSTa cUNHa 1449 dESEMBarGador(a) BElEM/Pa aBaETETUBa/Pa rEaliZar corrEicao PrESENcial 18 a 24/07/2021 6,5

1080 08/07/2021 lUcio BarrETo GUErrEiro 8176
JUiZ aUXiliar da 

corrEGEdoria GEral 
dE JUSTica

BElEM/Pa aBaETETUBa/Pa rEaliZar corrEicao PrESENcial 18 a 24/07/2021 6,5

1081 08/07/2021 lorENa raMoS do ValE 69680 aNaliSTa JUdiciario BElEM/Pa aBaETETUBa/Pa rEaliZar corrEicao PrESENcial 18 a 24/07/2021 6,5
1082 08/07/2021 TaTiaNE SaraiVa da PaiXao NUNES 49239 aNaliSTa JUdiciario BElEM/Pa aBaETETUBa/Pa rEaliZar corrEicao PrESENcial 18 a 24/07/2021 6,5
1083 08/07/2021 dEBora caMila alENcar da SilVa 149471 aNaliSTa JUdiciario BElEM/Pa aBaETETUBa/Pa rEaliZar corrEicao PrESENcial 18 a 24/07/2021 6,5
1084 08/07/2021 NaTalia daNTaS MoNTEiro 181617 MiliTar BElEM/Pa aBaETETUBa/Pa rEaliZar corrEicao PrESENcial 18 a 24/07/2021 6,5
1085 08/07/2021 MoNa KaYla MiraNda SaNToS, 180416 rEQUiSiTado iTUPiraNGa/Pa MaraBa/Pa oBTEr cErTificao diGiTal 13/07/2021 0,5
1086 08/07/2021 Naiara criSTiNa SErrao MiraNda 152161 aNaliSTa JUdiciario BrEVES/Pa MElGaco/Pa rEaliZar ESTUdoS SociaiS 20 a 23/07/2021 3,5

1087 08/07/2021
aNdrE lUiZ filo-crEao Garcia da 

foNSEca
36840 JUiZ dE dirEiTo caSTaNHal/Pa iGaraPE Miri/Pa rEaliZar aUdiENciaS 21 a 22/07/2021 1,5

1088 08/07/2021 Joao aroldo riBEiro NETo 93009 aNaliSTa JUdiciario caSTaNHal/Pa iGaraPE Miri/Pa aUXiliar MaGiSTrado EM aUdiENciaS 21 a 22/07/2021 1,5
1089 08/07/2021 raQUEl MoUra riBEiro 144134 aSSESSora dE JUiZ caSTaNHal/Pa iGaraPE Miri/Pa aUXiliar MaGiSTrado EM aUdiENciaS 21 a 22/07/2021 1,5

1090 08/07/2021 daNiElSoN corrEa lEiTE 167355 aNaliSTa JUdiciario SoUrE/Pa SalVaTErra/Pa
rEaliZar ViSiTaS doMiciliarES E ENTrEViSTa Para ElaBoracao 

dE ESTUdo Social
22 e 23/07/2021 1

1091 08/07/2021 JoSE riBEiro da coSTa filHo 147303    TorNar SEM EfEiTo a Portaria de 0287/2021-SP, de 18/02/2021   

1092 08/07/2021 PaUlo roBErTo rodriGUES cEciM 10650 aUXiliar JUdiciario BElEM/Pa
Eldorado doS caraJaS/Pa, Pa-
raUaPEBaS/Pa E TailaNdia/Pa

coNdUZir VEicUlo oficial Para SErVidor da SEa 12 a 15/07/2021 3,5

1093 08/07/2021 SUZaNE lEao VaZ 152021    TorNar SEM EfEiTo a Portaria de n.º0920/2021-SP, de 18/06/2021   

1094 08/07/2021 HEroNildES MarQUES BarBoSa 166014 aNaliSTa JUdiciario SoUrE/Pa
PoNTa dE PEdraS/Pa, SalVaTErra/Pa, 
SaNTa crUZ do arari/Pa, cacHoEira 

do arari/Pa
rEaliZar ESTUdoS PSicoSSociaiS

12 a 14, 15 e 16, 
19 a 21, 22 e 23, 
27 e 28/07/2021

8
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1095 08/07/2021 ViViaNE rodriGUES PErEira 173193 aNaliSTa JUdiciario SaNTarEM/Pa BElTErra/Pa rEaliZar ESTUdo PSicoSSocial 12/07/2021 0,5
1096 08/07/2021 daNiElE aZEVEdo MElo E SoUZa 172740 aNaliSTa JUdiciario ParaGoMiNaS/Pa iPiXUNa do Para/Pa rEaliZar ESTUdo PSicoSSocial 12 a 14/07/2021 2,5
1097 08/07/2021 SidNEia SaNToS dE SoUSa 160610 aNaliSTa JUdiciario ParaGoMiNaS/Pa iPiXUNa do Para/Pa rEaliZar ESTUdo PSicoSSocial 12 a 14/07/2021 2,5
1098 09/07/2021 aNdrEa Girard da SilVa alVES 152111 aNaliSTa JUdiciario caPaNEMa/Pa SaNTarEM NoVo/Pa colHEr dEPoiMENTo ESPEcial 14/07/2021 0,5
1099 09/07/2021 iSraEl aUGUSTo coElHo SoUZa 158135 oficial dE JUSTica alTaMira/Pa ViToria do XiNGU/Pa cUMPrir MaNdadoS 12/07/2021 0,5

1100 09/07/2021
carloS laNdoaldo VENTUra dE 

aNdradE
94749 oficial dE JUSTica BraGaNca/Pa TracUaTEUa/Pa cUMPrir MaNdadoS 19/07/2021 0,5

1101 09/07/2021 alacY PENa da SilVa 48984 oficial dE JUSTica SaNTa lUZia do Para/Pa cacHoEira do Piria/Pa cUMPrir MaNdadoS
12, 13, 14, 15, e 

16/07/2021
2,5

1102 12/07/2021 MarlENE SaNToS GoMES 102326 aNaliSTa JUdiciario MaraBa/Pa Sao Joao do araGUaia/Pa rEaliZar ESTUdo Social 13/07/2021 0,5
1103 12/07/2021 JoSE JocEliNo rocHa 149080 JUiZ dE dirEiTo GoiaNESia do Para/Pa JacUNda/Pa rEaliZar aUdiENciaS 14 a 15/07/2021 1,5

1104 12/07/2021 fraNciSco WalTEr rEGo BaTiSTa 190179 JUiZ dE dirEiTo MaracaNa/Pa cUrUca/Pa
dESPacHar ProcESSoS dE NaTUrEZa UrGENTE, GErENciar a 

UNidadE JUriSdicioNal E rEaliZar aUdiENciaS

12/07, 19 a 20/07, 
23/07, 26/07, e 29 

a 30/07/2021
4,5

1105 12/07/2021
JoSE HENriQUE affoNSo fErrEira 

MiraNda
189243 oficial dE JUSTica Garrafao do NorTE/aP NoVa ESPEraNca do Piria/Pa cUMPrir MaNdadoS

13 a 14/07, 20 a 
21/07, 27 a 28/07, 
e 03 a 04/08/2021

6

1106 12/07/2021
carloS laNdoaldo VENTUra dE 

aNdradE
94749 oficial dE JUSTica BraGaNca/Pa TracUaTEUa/Pa cUMPrir MaNdadoS 15/07/2021 0,5

1107 12/07/2021 JoSE fErNaNdo fErrEira dE araUJo 68667 aNaliSTa JUdiciario caSTaNHal/Pa SaNTa Maria do Para/Pa rEaliZar ESTUdo Social 14/07/2021 0,5
1108 13/07/2021 roSilEidE Maria da coSTa cUNHa 1449 dESEMBarGador(a) BElEM/Pa BarcarENa/Pa rEaliZar corrEicao PrESENcial 27 a 30/07/2021 3,5

1109 13/07/2021 SilVia Mara BENTES dE SoUZa coSTa 4596
JUiZ aUXiliar da 

corrEGEdoria GEral 
dE JUSTica

BElEM/Pa BarcarENa/Pa rEaliZar corrEicao PrESENcial 27 a 30/07/2021 3,5

1110 13/07/2021 TaTYaNE criSTiNa Garcia da SilVa 64637 aUXiliar JUdiciario BElEM/Pa BarcarENa/Pa rEaliZar corrEicao PrESENcial 27 a 30/07/2021 3,5
1111 13/07/2021 TaTiaNE SaraiVa da PaiXao NUNES 49239 aNaliSTa JUdiciario BElEM/Pa BarcarENa/Pa rEaliZar corrEicao PrESENcial 27 a 30/07/2021 3,5
1112 13/07/2021 dEBora caMila alENcar da SilVa 149471 aNaliSTa JUdiciario BElEM/Pa BarcarENa/Pa rEaliZar corrEicao PrESENcial 27 a 30/07/2021 3,5
1113 13/07/2021 NaTalia daNTaS MoNTEiro 181617 MiliTar BElEM/Pa BarcarENa/Pa rEaliZar corrEicao PrESENcial 27 a 30/07/2021 3,5
1114 13/07/2021 diaNa rairE dE aNdradE 172235 aNaliSTa JUdiciario ParaUaPEBaS/Pa caNaa doS caraJaS/Pa colHEr dEPoiMENTo ESPEcial 14/07/2021 0,5

1115 13/07/2021 odENilSoN cardoSo dE oliVEira --- cEdido(a) Sao MiGUEl do GUaMa/Pa iriTUia/Pa
coNdUZir VEicUlo oficial À diSPoSicao dE oficiaiS dE JUSTica 

dE iriTUia dUraNTE o cUMPriMENTo dE diliGENciaS
15/07/2021 0,5

1116 13/07/2021 clEMENTiNo SilVa dE liMa 37360 MiliTar BElEM/Pa cUrioNoPoliS/Pa SEGUraNca dE MaGiSTrado 14 a 16/07/2021 1,5
1117 13/07/2021 aldENir SilVa da rocHa 88048 aNaliSTa JUdiciario caSTaNHal/Pa Sao fraNciSco do Para/Pa rEaliZar ESTUdo Social 22/07/2021 0,5
1118 13/07/2021 JErUSa MaToS da SilVa 116645 aNaliSTa JUdiciario caSTaNHal/Pa Sao fraNciSco do Para/Pa rEaliZar ESTUdo Social 22/07/2021 0,5
1119 13/07/2021 faBiola dE MElo rodriGUES 172502 aNaliSTa JUdiciario caMETa/Pa liMoEiro do aJUrU/Pa rEaliZar ESTUdo Social 13 a 16/07/2021 3,5
1120 13/07/2021 EdSoN SaNToS dE SoUZa 37338 MiliTar BElEM/Pa aUGUSTo corrEa/Pa rEaliZar MaNUTENcao daS caMEra dE SEGUraNca do forUM 14/07/2021 0,5
1121 13/07/2021 aliSSoN alaN MElo PiNHo 166383 MiliTar BElEM/Pa aUGUSTo corrEa/Pa rEaliZar MaNUTENcao daS caMEra dE SEGUraNca do forUM 14/07/2021 0,5
1122 13/07/2021 THYaGo alMEida doS SaNToS 166421 MiliTar BElEM/Pa aUGUSTo corrEa/Pa rEaliZar MaNUTENcao daS caMEra dE SEGUraNca do forUM 14/07/2021 0,5

1123 14/07/2021 NEViToN Garcia da SilVa 72796 MiliTar BElEM/Pa

BoNiTo/Pa, NoVa TiMBoTEUa/Pa, PEi-
XE-Boi/Pa, PriMaVEra/Pa, SaNTarEM 
NoVo/Pa, SaliNoPoliS/Pa, cUrUca/

Pa, MaraPaNiM/Pa, MaGalHaES Bara-
Ta/Pa, MaracaNa/Pa, iGaraPE-acU/
Pa, Sao fraNciSco do Para/Pa E 

iNHaNGaPi/Pa

rEaliZar ViSToria E SUBSTiTUicao dE EQUiPaMENToS dE PrE-
VENcao E coMBaTE a iNcENdio E lEVaNTaMENTo dE SEGUraNca 

orGaNica NaS coMarcaS
18 a 24/07/2021 6,5

1124 14/07/2021 lUiS claUdio MarTiNS da coSTa 72800 MiliTar BElEM/Pa

BoNiTo/Pa, NoVa TiMBoTEUa/Pa, PEi-
XE-Boi/Pa, PriMaVEra/Pa, SaNTarEM 
NoVo/Pa, SaliNoPoliS/Pa, cUrUca/

Pa, MaraPaNiM/Pa, MaGalHaES Bara-
Ta/Pa, MaracaNa/Pa, iGaraPE-acU/
Pa, Sao fraNciSco do Para/Pa E 

iNHaNGaPi/Pa

rEaliZar ViSToria E SUBSTiTUicao dE EQUiPaMENToS dE PrE-
VENcao E coMBaTE a iNcENdio E lEVaNTaMENTo dE SEGUraNca 

orGaNica NaS coMarcaS
18 a 24/07/2021 6,5

1125 14/07/2021
EliZaNGEla do Socorro MarQUES 

doS SaNToS
181323 MiliTar BElEM/Pa

BoNiTo/Pa, NoVa TiMBoTEUa/Pa, PEi-
XE-Boi/Pa, PriMaVEra/Pa, SaNTarEM 
NoVo/Pa, SaliNoPoliS/Pa, cUrUca/

Pa, MaraPaNiM/Pa, MaGalHaES Bara-
Ta/Pa, MaracaNa/Pa, iGaraPE-acU/
Pa, Sao fraNciSco do Para/Pa E 

iNHaNGaPi/Pa

rEaliZar ViSToria E SUBSTiTUicao dE EQUiPaMENToS dE PrE-
VENcao E coMBaTE a iNcENdio E lEVaNTaMENTo dE SEGUraNca 

orGaNica NaS coMarcaS
18 a 24/07/2021 6,5

1126 14/07/2021 aliSSoN alaN MElo PiNHo 166383 MiliTar BElEM/Pa

BoNiTo/Pa, NoVa TiMBoTEUa/Pa, PEi-
XE-Boi/Pa, PriMaVEra/Pa, SaNTarEM 
NoVo/Pa, SaliNoPoliS/Pa, cUrUca/

Pa, MaraPaNiM/Pa, MaGalHaES Bara-
Ta/Pa, MaracaNa/Pa, iGaraPE-acU/
Pa, Sao fraNciSco do Para/Pa E 

iNHaNGaPi/Pa

rEaliZar ViSToria E SUBSTiTUicao dE EQUiPaMENToS dE PrE-
VENcao E coMBaTE a iNcENdio E lEVaNTaMENTo dE SEGUraNca 

orGaNica NaS coMarcaS
18 a 24/07/2021 6,5

1127 14/07/2021 lEaNdro VicENZo SilVa coNSENTiNo 149012 JUiZ dE dirEiTo Sao SEBaSTiao da Boa ViSTa/Pa MUaNa/Pa
EXEcUTar acoES TracadaS Para UNidadE JUdiciaria, ViSaNdo 
aTiNGir aS METaS NacioNaiS 1 E 2, Para MElHoria No iNdicE 

iEJUd.
19 a 23/07/2021 4,5

1128 14/07/2021 MaX JorGE MacHado SaNToS 161411 aNaliSTa JUdiciario BElEM/Pa  como complemento das diarias pagas atravEs da PorTaria 
N° 0965/2021-SP   

1129 14/07/2021 PaUlo SErGio fErNaNdES 144738 aNaliSTa JUdiciario ParaGoMiNaS/Pa iPiXUNa do Para/Pa rEaliZar ESTUdo PSicoSSocial 21 a 23/07/2021 2,5

1130 14/07/2021 VaNESSa criSTiNa SoUZa da SilVa 88145 aNaliSTa JUdiciario aBaETETUBa/Pa iGaraPE Miri/Pa rEaliZar ESTUdo Social
20, 22, 27 e 
29/07/2021

2

1131 14/07/2021 roSilEidE Maria da coSTa cUNHa 1449 dESEMBarGador(a)   complemento das diarias pagas atravEs da PorTaria N° 
1079/2021-SP, de 08/07/2021. 27 a 30/07/2021 1

1132 14/07/2021 lUcio BarrETo GUErrEiro 8176
JUiZ aUXiliar da 

corrEGEdoria GEral 
dE JUSTica

  complemento das diarias pagas atravEs da PorTaria N° 
1080/2021-SP, de 08/07/2021. 27 a 30/07/2021 1

1133 14/07/2021 raMoN QUEriNo SaNToS 192775 aSSESSor dE JUiZ iTaiTUBa/Pa JacarEacaNGa/Pa
aUXiliar o MaGiSTrado EM aUdiENciaS E Na ElaBoracao dE 

SENTENcaS, dESPacHoE E dEciSoES
25 a 31/07/2021 6,5

1134 14/07/2021 iVaN dE SoUSa MoUra 20974 aGENTE dE SEGUraNca iTaiTUBa/Pa JacarEacaNGa/Pa
aUXiliar o MaGiSTrado EM aUdiENciaS E Na ElaBoracao dE 

SENTENcaS, dESPacHoE E dEciSoES
25 a 31/07/2021 6,5

1135 14/07/2021 lUiS JorGE PErEira BarroSo 163627 MiliTar BElEM/Pa cUrioNoPoliS/Pa SEGUraNca dE MaGiSTrado 16 a 30/07/2021 14,5
1136 14/07/2021 carloS alEXaNdrE dUarTE loPES 195145 aUXiliar JUdiciario oUrEM/Pa caSTaNHal/Pa oBTEr cErTificao diGiTal 16/07/2021 0,5
1137 14/07/2021 MarcElo da SilVa lEal 79570 MiliTar BElEM/Pa MocaJUBa/Pa SEGUraNca dE MaGiSTrado 21/07 a 04/08/2021 14,5
1138 14/07/2021 EdEValdo da lUZ aZEVEdo 59919 aNaliSTa JUdiciario MaraBa/Pa JacUNda/Pa rEaliZar ESTUdo Social 16/07/2021 0,5

1139 14/07/2021 PEdro HENriQUE fialHo 190217 JUiZ dE dirEiTo BrEVES/Pa TErMo JUdiciario dE BaGrE/Pa
rEaliZar aUdiENciaS E ProfErir dESPacHoS, dEciSoES E 

SENTENcaS 
20 a 23/07/2021 3,5

1140 14/07/2021 claUdiaNE SoarES da SilVa --- cEdido(a) BrEVES/Pa TErMo JUdiciario dE BaGrE/Pa
aUXiliar o MaGiSTrado EM aUdiENciaS E ProfErir dESPacHoS, 

dEciSoES E SENTENcaS
20 a 23/07/2021 3,5

1141 14/07/2021 lUaNa PaTricia VaScoNcEloS coSTa 194093 aSSESSora dE JUiZ BrEVES/Pa TErMo JUdiciario dE BaGrE/Pa
aUXiliar o MaGiSTrado EM aUdiENciaS E ProfErir dESPacHoS, 

dEciSoES E SENTENcaS
20 a 23/07/2021 3,5

1142 14/07/2021 MariaNa TriPac MilEo caMara 172774 aNaliSTa JUdiciario BElEM/Pa PorTo dE MoZ/Pa
rEaliZar ViSiTa TEcNica Para VErificar aS iNfilTracoES do 

PrEdio do forUM
20 a 23/07/2021 3,5
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1143 14/07/2021
carloS alEXaNdrE do NaSciMENTo 

GUrJao
156621 MiliTar BElEM/Pa aUGUSTo corrEa/Pa

rEaliZar o lEVaNTaMENTo PrEVENTiVo coNTra iNcENdio. 
iNSTrUcao E oUTroS aSPEcToS dE SEGUraNca orGaNica No 

PrEdio do forUM
14/07/2021 0,5

1144 14/07/2021 MaNoEl aGaPiTo Maia filHo 146391 aNaliSTa JUdiciario TErMo JUdiciario dE colarES ViGia/Pa ParTiciPar dE aUdiENcia dE SiNdicaNcia iNVESTiGaTiVa 14/07/2021 0,5

1145 15/07/2021 aNa claUdia GoES da SilVa 59277 aNaliSTa JUdiciario caSTaNHal/Pa
iriTUia, SaNTa Maria do Para E 

cUrUca/Pa
rEaliZar ESTUdo dE caSo 19 a 21, 22 e 23/07 3,5

1146 15/07/2021 JoYcE da SilVa araUJo 59285 aNaliSTa JUdiciario caSTaNHal/Pa
iriTUia, SaNTa Maria do Para E 

cUrUca/Pa
rEaliZar ESTUdo dE caSo 19 a 21, 22 e 23/07 3,5

1147 15/07/2021 JoSiElMa frEiTaS MiraNda 160580 aNaliSTa JUdiciario caSTaNHal/Pa
iriTUia, SaNTa Maria do Para E 

cUrUca/Pa
rEaliZar ESTUdo dE caSo 19 a 21, 22 e 23/07 3,5

1148 15/07/2021 JoSE GoMES dE araUJo filHo 190471 JUiZ dE dirEiTo iTaiTUBa/Pa JacarEacaNGa/Pa rEaliZar SESSoES do TriBUNal do JUri 25 a 31/07/2021 6,5
1149 15/07/2021 adriaNa dE araUJo carValHo 170950 aUXiliar JUdiciario iTaiTUBa/Pa JacarEacaNGa/Pa aUXiliar MaGiSTrado EM aToS JUriSdicioNaiS 25 a 31/07/2021 6,5

1150 15/07/2021
PaUlo MarcElo dE araUJo Hil-

dEBraNdo
48887 aNaliSTa JUdiciario BElEM/Pa

ParaUaPEBaS, rio Maria E coNcEicao 
do araGUaia/Pa

rEaliZar ViSToria dE rEcEBiMENTo doS SErVicoS dE MaNUTEN-
cao PrEdial E fiScaliZacao do SErVicoS dE MaNUTENcao

26/07 a 01/08/2021 6,5

1151 15/07/2021 ilKiMY aParEcida PaiXao MENdES 131237 aNaliSTa JUdiciario ParaGoMiNaS/Pa iPiXUNa do Para/Pa rEaliZar ESTUdo dE caSo 21/07/2021 0,5
1152 15/07/2021 SidNEia SaNToS dE SoUSa 160610 aNaliSTa JUdiciario ParaGoMiNaS/Pa iPiXUNa do Para/Pa rEaliZar ESTUdo dE caSo 21/07/2021 0,5

1152B 15/07/2021 roNNEY carValHo doS SaNToS 91103
oficial dE JUSTica 

aValiador
coNcEicao do araGUaia/Pa SaNTa Maria daS BarrEiraS/Pa cUMPrir MaNdado dE MEdida ProTETiVa dE UrGENcia 15 a 16/07/2021 1,5

1153 15/07/2021 ElaNE PaTricio dE frEiTaS SoUZa 171883 aUXiliar JUdiciario JacarEacaNGa/Pa iTaiTUBa/Pa rEcEBEr TrEiNaMENTo do SiSTEMa SEEU 18 a 24/07/2021 6,5
1154 15/07/2021 EdEValdo da lUZ aZEVEdo 59919 aNaliSTa JUdiciario MaraBa/Pa Eldorado doS caraJaS/Pa rEaliZar ViSiTa doMiciliar Para ElaBoracao dE ESTUdo Social 20/07/2021 0,5

1155 15/07/2021 flaVio PEdro loEff BraNdT 170038
oficial dE JUSTica 

aValiador
iTaiTUBa/Pa Trairao/Pa cUMPrir MaNdadoS 21 a 22/07/2021 1,5

1156 16/07/2021
raiMUNda do Socorro fErrEira 

da SilVa
65943 aNaliSTa JUdiciario aBaETETUBa/Pa TailaNdia E iGaraPE-Miri/Pa rEaliZar ProcEdiMENToS dE dEPoiMENTo ESPEcial 20 e 28/07/2021 1

1157 16/07/2021 EVaNdro lUiZ BaTiSTa SaloMao 15016
oficial dE JUSTica 

aValiador
alENQUEr/Pa cUrUa/Pa cUMPrir MaNdadoS 21 a 24/07/2021 3,5

1158 19/07/2021 lorENa MaGalHaES NaVarro 195413
oficial dE JUSTica 

aValiador
Eldorado doS caraJaS/Pa ParaUaPEBaS/Pa oBTEr cErTificao diGiTal 19/07/2021 0,5

1159 19/07/2021 JoSE JocEliNo rocHa 149080 JUiZ dE dirEiTo GoiaNESia do Para/Pa JacUNda/Pa rEaliZar aUdiENciaS 20 a 22/07/2021 2,5
1160 20/07/2021 GiVaNildo SoarES SaNTiaGo 148075 MiliTar BElEM/Pa MUaNa/Pa rEaliZar SEGUraNca PaTriMoNial E PrEdial do forUM 21/07 a 04/08/2021 14,5
1161 20/07/2021 EricHSoN alVES PiNTo 149292 JUiZ dE dirEiTo iriTUia/Pa Sao MiGUEl do GUaMa/Pa rESolVEr diVErSoS EXPEdiENTES adMiNiSTraTiVoS 22/07/2021 0,5
1162 20/07/2021 ViTor da SilVa ToScaNo 189251 aNaliSTa JUdiciario iTaiTUBa/Pa JacarEacaNGa/Pa aUXiliar MaGiSTrado EM aToS JUriSdicioNaiS 25 a 31/07/2021 6,5

1163 20/07/2021 PaUlo roBErTo rodriGUES cEciM 10650 aUXiliar JUdiciario BElEM/Pa
ParaUaPEBaS, rio Maria E coNcEicao 

do araGUaia/Pa
coNdUZir VEicUlo oficial Para TraNSPorTE dE SErVidor da 

SEcrETaria dE ENGENHaria E arQUiTETUra
26/07 a 01/08/2021 6,5

1164 20/07/2021 MarlENE SaNToS GoMES 102326 aNaliSTa JUdiciario MaraBa/Pa roNdoN do Para/Pa colHEr dEPoiMENTo ESPEcial 26 a 28/07/2021 2,5

1165 20/07/2021 odENilSoN cardoSo dE oliVEira --- cEdido(a) Sao MiGUEl do GUaMa/Pa iriTUia/Pa
coNdUZir VEicUlo oficial colocado a diSPoSicao doS oficiaiS 
dE JUSTica dE iriTUia dUraNTE o cUMPriMENTo dE diliGENciaS

22/07/2021 0,5

1166 20/07/2021 aNToNio doS SaNToS BaTiSTa 7013 oficial dE JUSTica alENQUEr/Pa cUrUa/Pa cUMPrir MaNdadoS 21 a 24/07/2021 3,5
1167 21/07/2021 ViViaNE rodriGUES PErEira 173193 aNaliSTa JUdiciario SaNTarEM/Pa JUrUTi/Pa rEaliZar ESTUdoS PSicoSSociaiS 25/07 a 01/08/2021 7,5
1168 21/07/2021 JoSEfa aNToNia dE SoUSa dUTra 59900 aNaliSTa JUdiciario SaNTarEM/Pa JUrUTi/Pa rEaliZar ESTUdoS PSicoSSociaiS 25/07 a 01/08/2021 7,5

1169 21/07/2021 lEaNdro VicENZo SilVa coNSENTiNo 149012 JUiZ dE dirEiTo Sao SEBaSTiao da Boa ViSTa/Pa MUaNa/Pa
EXEcUTar acoES TracadaS Para UNidadE JUdiciaria, ViSaNdo 
aTiNGir aS METaS NacioNaiS 1 E 2, Para MElHoria No iNdicE 

iEJUd.
26 a 30/07/2021 4,5

1170 21/07/2021 Naiara criSTiNa SErrao MiraNda 152161 aNaliSTa JUdiciario BrEVES/Pa cUrraliNHo/Pa
rEaliZar ProcEdiMENToS dE dEPoiMENTo ESPEcial E ESTUdo 

Social
03 a 06/08/2021 3,5

1171 21/07/2021 MarcElo fariaS daS cHaGaS 59994 aUXiliar JUdiciario BElEM/Pa SaNTarEM/Pa

rEaliZar a SUBSTiTUicao doS NoTEBooKS doS MaGiSTradoS, 
lEVaNTaMENTo Para MaNUTENcao PrEVENTiVa, VErificacao, 

aJUSTES E MElHoriaS do fUNcioNaMENTo da cENTral dE 
diGiTaliZacao

25 a 30/07/2021 5,5

1172 21/07/2021 JoSE rodriGo KEMPNEr 143952 aNaliSTa JUdiciario alTaMira/Pa UrUara E PlacaS/Pa
rEaliZar ProcEdiMENToS dE dEPoiMENTo ESPEcial E ESTUdo 

PSicoSSocial
26 a 31/07/2021 5,5

1173 21/07/2021 JoSE JocEliNo rocHa 149080 JUiZ dE dirEiTo GoiaNESia do Para/Pa JacUNda/Pa rEaliZar aUdiENciaS 27 a 28/07/2021 1,5

1174 21/07/2021
lUcaS rafaEl SaNTa BriGida dE 

carValHo
174734 aSSESSor dE JUiZ SaNTarEM NoVo/Pa Sao Joao dE PiraBaS/Pa aUXiliar MaGiSTrado EM aUdiENciaS 21/07/2021 0,5

1175 22/07/2021 JoSE riBEiro da coSTa filHo 147303
aSSESSor TEcNico 

adMiNiSTraTiVo
BElEM/Pa cUrraliNHo/Pa

rEaliZar ViSiTa TEcNica E acoMPaNHaMENTo doS SErVicoS dE 
MaNUTENcao PrEdial

27 a 28/07/2021 1,5

1176 22/07/2021 Maria aNa doS SaNToS liMa 90760 oficial dE JUSTica coNcEicao do araGUaia/Pa florESTa do araGUaia/Pa cUMPrir MaNdadoS 27 a 30/07/2021 3,5

1177 22/07/2021 dErloN GEraldo aZEVEdo SilVa 95681 rEQUiSiTado BElEM/Pa
ParaUaPEBaS, rio Maria E coNcEicao 

do araGUaia/Pa
rEaliZar ViSiTa TEcNica, ViSToria E rEcEBiMENTo doS SErVicoS 

dE MaNUTENcao PrEdial
26/07 a 01/08/2021 6,5

1178 22/07/2021
aNaidiS do Socorro da SilVa 

TaVarES
88137 aNaliSTa JUdiciario caSTaNHal/Pa Sao MiGUEl do GUaMa/Pa rEaliZar ESTUdo dE caSo 26/07/2021 0,5

1179 22/07/2021 iNEZ TriNdadE NUNES 59293 aNaliSTa JUdiciario caSTaNHal/Pa Sao MiGUEl do GUaMa/Pa rEaliZar ESTUdo dE caSo 26/07/2021 0,5
1180 22/07/2021 EdEValdo da lUZ aZEVEdo 59919 aNaliSTa JUdiciario MaraBa/Pa BoM JESUS do TocaNTiNS/Pa rEaliZar ViSiTa doMiciliar Para ElaBoracao dE ESTUdo Social 27/07/2021 0,5

1181 22/07/2021
aNaidiS do Socorro da SilVa 

TaVarES
88137 aNaliSTa JUdiciario caSTaNHal/Pa iriTUia/Pa e MaraPaNiM/Pa rEaliZar ESTUdo dE caSo

27 a 28 e 
29/07/2021

2

1182 22/07/2021 iNEZ TriNdadE NUNES 59293 aNaliSTa JUdiciario caSTaNHal/Pa iriTUia/Pa e MaraPaNiM/Pa rEaliZar ESTUdo dE caSo
27 a 28 e 

29/07/2021
2

1183 22/07/2021
claUdia criSTiNa SardiNHa dE 

SoUZa
6867-5 aNaliSTa JUdiciario caSTaNHal/Pa iriTUia/Pa e MaraPaNiM/Pa rEaliZar ESTUdo dE caSo

27 a 28 e 
29/07/2021

2

1184 22/07/2021 SilVia GrEYcE PiNHo dE carValHo 126624 oficial dE JUSTica NoVo ProGrESSo/Pa alTaMira/Pa cUMPrir MaNdadoS 22/07 a 07/08/2021 16,5
1185 22/07/2021 MoiSES oliVEira dUarTE 32476 oficial dE JUSTica SaNTarEM/Pa BElTErra/Pa e PlacaS/Pa cUMPrir MaNdadoS 22 a 23/07/2021 1,5
1186 22/07/2021 iSraEl aUGUSTo coElHo SoUZa 158135 oficial dE JUSTica alTaMira/Pa ViToria do XiNGU/Pa cUMPrir MaNdadoS 23/07/2021 0,5
1187 22/07/2021 Maico aNdErSoN da SilVa fariaS 140091 MiliTar BElEM/Pa liMoEiro do aJUrU/Pa SEGUraNca dE MaGiSTrado 26 a 30/07/2021 4,5
1188 23/07/2021 aNdrEa Girard da SilVa alVES 152111 aNaliSTa JUdiciario caPaNEMa/Pa PriMaVEra/Pa colHEr dEPoiMENTo ESPEcial 29/07/2021 0,5

1189 23/07/2021
aNdrE lUiZ filo-crEao Garcia da 

foNSEca
36840 JUiZ dE dirEiTo caSTaNHal/Pa ParaGoMiNaS/Pa rEaliZar aUdiENciaS 04 a 05/08/2021 1,5

1190 23/07/2021 Joao aroldo riBEiro NETo 93009 aNaliSTa JUdiciario caSTaNHal/Pa ParaGoMiNaS/Pa aUXiliar MaGiSTrado EM aUdiENciaS 04 a 05/08/2021 1,5
1191 23/07/2021 raQUEl MoUra riBEiro 144134 aSSESSora dE JUiZ caSTaNHal/Pa ParaGoMiNaS/Pa aUXiliar MaGiSTrado EM aUdiENciaS 04 a 05/08/2021 1,5

1192 23/07/2021
carloS laNdoaldo VENTUra dE 

aNdradE
94749 oficial dE JUSTica BraGaNca/Pa TracUaTEUa/Pa cUMPrir MaNdadoS 29/07/2021 0,5

1193 23/07/2021 lUcio BarrETo GUErrEiro 8176
JUiZ aUXiliar da 

corrEGEdoria GEral 
dE JUSTica

BElEM/Pa MaraBa/Pa rEaliZar corrEicao PrESENcial 01 a 07/08/2021 6,5

1194 23/07/2021 MoNica criSTiNa dE aZEVEdo HoNda 156001 aSSESSora JUridica BElEM/Pa MaraBa/Pa rEaliZar corrEicao PrESENcial 01 a 07/08/2021 6,5
1195 23/07/2021 roSilEidE Maria da coSTa cUNHa 1449 dESEMBarGador(a) BElEM/Pa MaraBa/Pa e rEdENcao/Pa rEaliZar corrEicao PrESENcial 01 a 14/08/2021 13,5
1196 23/07/2021 TaTiaNE SaraiVa da PaiXao NUNES 49239 aNaliSTa JUdiciario BElEM/Pa MaraBa/Pa e rEdENcao/Pa rEaliZar corrEicao PrESENcial 01 a 14/08/2021 13,5
1197 23/07/2021 dEBora caMila alENcar da SilVa 149471 aSSESSora JUridica BElEM/Pa MaraBa/Pa e rEdENcao/Pa rEaliZar corrEicao PrESENcial 01 a 14/08/2021 13,5
1198 23/07/2021 NaTalia daNTaS MoNTEiro 181617 MiliTar BElEM/Pa MaraBa/Pa e rEdENcao/Pa rEaliZar corrEicao PrESENcial 01 a 14/08/2021 13,5

1199 23/07/2021 SilVia Mara BENTES dE SoUZa coSTa 4596
JUiZ aUXiliar da 

corrEGEdoria GEral 
dE JUSTica

BElEM/Pa rEdENcao/Pa rEaliZar corrEicao PrESENcial 07 a 14/08/2021 7,5

1200 23/07/2021 lorENa raMoS do ValE 69680 aNaliSTa JUdiciario BElEM/Pa rEdENcao/Pa rEaliZar corrEicao PrESENcial 07 a 14/08/2021 7,5

1201 23/07/2021 HEroNildES MarQUES BarBoSa 166014 aNaliSTa JUdiciario SoUrE/Pa
SalVaTErra/Pa, cacHoEira do arari/

Pa, PoNTa dE PEdra/Pa
rEaliZar ESTUdo PSicoSSocial

29 e 30, 02 a 04, 
05 e 06, 09 e 10, 
11 a 13/08/2021

8

1202 23/07/2021 ENiValdo rEiS da SilVa 193925 rEQUiSiTado BraGaNca/Pa TracUaTEUa/Pa
coNdUZir VEicUlo oficial Para o MaGiSTrado QUE ira rEaliZar 

ViSiTa JUdicial
28/07/2021 0,5

1203 26/07/2021 aldENir SilVa da rocHa 88048 aNaliSTa JUdiciario caSTaNHal/Pa MaracaNa/Pa colHEr dEPoiMENTo ESPEcial 05 a 06/08/2021 0,5
1204 26/07/2021 JErUSa MaToS da SilVa 116645 aNaliSTa JUdiciario caSTaNHal/Pa MaracaNa/Pa colHEr dEPoiMENTo ESPEcial 05 a 06/08/2021 0,5
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1205 26/07/2021 MaNUEl carloS dE JESUS Maria 113255 JUiZ dE dirEiTo SaNTarEM/Pa PraiNHa/Pa rEaliZar aUdiENciaS 08 a 09/08/2021 1,5

1206 26/07/2021 adElcidES VaScoNcEloS MariNHo 46701 aNaliSTa JUdiciario SaNTarEM/Pa PraiNHa/Pa rEaliZar aUdiENciaS 08 a 09/08/2021 1,5

1207 26/07/2021 carloS oTaVio BaNdEira BarBoSa 179183 MiliTar BElEM/Pa ParaUaPEBaS/Pa rEaliZar SEGUraNÇa E EScolTa dE MaGiSTrado 26/07 a 09/08/2021 14,5

1208 26/07/2021 roGErio roBSoN JUca Vilar 103781
oficial dE JUSTica 

aValiador
caSTaNHal/Pa Baiao/Pa cUMPrir ordEM JUdicial EM acoES PoSSESSoriaS 28 a 30/07/2021 2,5

1209 26/07/2021 daNiElSoN corrEa lEiTE 167355 aNaliSTa JUdiciario SoUrE/Pa SalVaTErra/Pa
rEaliZar ViSiTaS doMiciliarES E ENTrEViSTaS Para ElaBoraÇao 

dE ESTUdo Social
28 e 29/07/2021 1

1210 26/07/2021 EricHSoN alVES PiNTo 149292 JUiZ dE dirEiTo iriTUia/Pa Sao MiGUEl do GUaMa/Pa rESolVEr diVErSoS EXPEdiENTES adMiNiSTraTiVoS 29/07/2021 0,5

1211 27/07/2021 clEMENTiNo SilVa dE liMa 37360 MiliTar BElEM/Pa cUrioNoPoliS/Pa rEaliZar SEGUraNÇa E EScolTa dE MaGiSTrado 30/07 a 13/08/2021 14,5

1212 27/07/2021 EVaNdro GoMES MENEZES 177105 MiliTar BElEM/Pa aBaETETUBa/Pa rEaliZar SEGUraNÇa E EScolTa dE MaGiSTrado 31/07 a 14/08/2021 14,5

1213 27/07/2021 Maico aNdErSoN da SilVa fariaS 140091 MiliTar BElEM/Pa liMoEiro do aJUrU/Pa rEaliZar SEGUraNÇa E EScolTa dE MaGiSTrado 02 a 06/08/2021 4,5

1214 27/07/2021 aldENir SilVa da rocHa 88048 aNaliSTa JUdiciario caSTaNHal/Pa SaNTa Maria do Para/Pa rEaliZar ESTUdo Social 29/07/2021 0,5

1215 27/07/2021 JErUSa MaToS da SilVa 116645 aNaliSTa JUdiciario caSTaNHal/Pa SaNTa Maria do Para/Pa rEaliZar ESTUdo Social 29/07/2021 0,5

1216 27/07/2021 PaUlo SErGio fErNaNdES 144738 aNaliSTa JUdiciario ParaGoMiNaS/Pa iPiXUNa do Para/Pa rEaliZar ESTUdo PSicoSSocial 04 e 06/08/2021 1

1217 27/07/2021 JoSE riBEiro da coSTa filHo 147303
aSSESSor TEcNico 

adMiNiSTraTiVo
BElEM/Pa BUJarU/Pa

rEaliZar ViSiTa TEcNica Para acoMPaNHaMENTo daS aTiVidadES 
dE MaNUTENÇao PrEdial

29/07/2021 0,5

1218 27/07/2021 daNiElSoN corrEa lEiTE 167355 aNaliSTa JUdiciario SoUrE/Pa SalVaTErra/Pa rEaliZar ESTUdo Social 30 e 31/07/2021 1

1219 27/07/2021
claUdia criSTiNa SardiNHa dE 

SoUZa
68675 aNaliSTa JUdiciario caSTaNHal/Pa SÃo fraNciSco do Para/Pa colHEr dEPoiMENTo ESPEcial 30/07/2021 0,5

1220 27/07/2021 iNEZ TriNdadE NUNES 59293 aNaliSTa JUdiciario caSTaNHal/Pa SÃo fraNciSco do Para/Pa colHEr dEPoiMENTo ESPEcial 30/07/2021 0,5

1221 27/07/2021
carloS laNdoaldo VENTUra dE 

aNdradE
94749

oficial dE JUSTica 
aValiador

BraGaNca/Pa TracUaTEUa/Pa cUMPrir MaNdadoS 02/08/2021 0,5

1222 27/07/2021 flaVio PEdro loEff BraNdT 170038
oficial dE JUSTica 

aValiador
iTaiTUBa/Pa Trairao/Pa cUMPrir MaNdadoS 02 a 06/08/2021 4,5

1223 27/07/2021
aUGUSTo cESar doroTEU dE 

VaScoNcEloS
85685 aNaliSTa JUdiciario SaNTarEM/Pa BElTErra/Pa rEaliZar ESTUdo PSicoSSocial 02/08/2021 0,5

1224 27/07/2021 aldENir SilVa da rocHa 88048 aNaliSTa JUdiciario caSTaNHal/Pa SÃo MiGUEl do GUaMa/Pa rEaliZar ESTUdo Social
02, 03 e 

04/08/2021
1,5

1225 27/07/2021 JErUSa MaToS da SilVa 116645 aNaliSTa JUdiciario caSTaNHal/Pa SÃo MiGUEl do GUaMa/Pa rEaliZar ESTUdo Social
02, 03 e 

04/08/2021
1,5

1226 27/07/2021 daNiEl BENEdiTo daS NEVES PaZ 152102 aNaliSTa JUdiciario BrEVES/Pa aNaJaS/Pa colHEr dEPoiMENTo ESPEcial 27/07 a 01/08/2021 5,5

1227 27/07/2021 EliSSoN ProNEr STorTi 170127 aUXiliar JUdiciario iTaiTUBa/Pa JacarEacaNGa/Pa aUXliar o MaGiSTrado EM aToS JUriSdicioNaiS 01 a 07/08/2021 6,5

1228 28/07/2021 dEcio dE liMa oliVEira 57070 oficial dE JUSTica alTaMira/Pa PorTo dE MoZ/Pa cUMPrir MaNdadoS 04 a 06/08/2021 2,5

1229 28/07/2021 SaUlo SaraTY dE oliVEira 91111
oficial dE JUSTica 

aValiador
BraGaNca/Pa TracUaTEUa/Pa cUMPrir MaNdadoS 29/07/2021 0,5

1229-
B

28/07/2021 roNNEY carValHo doS SaNToS 91103
oficial dE JUSTica 

aValiador
coNcEicao do araGUaia/Pa SaNTa Maria daS BarrEiraS/Pa cUMPrir MaNdadoS 28 a 29/07/2022 1,5

1230 28/07/2021 odENilSoN cardoSo dE oliVEira --- cEdido(a) Sao MiGUEl do GUaMa/Pa iriTUia/Pa
coNdUZir VEicUlo oficial colocado a diSPoSicao doS oficiaiS 
dE JUSTica dE iriTUia dUraNTE o cUMPriMENTo dE diliGENciaS

29/07/2021 0,5

1231 28/07/2021 dEcio dE liMa oliVEira 57070 oficial dE JUSTiÇa alTaMira/Pa PorTo dE MoZ/Pa cUMPrir MaNdadoS 04 a 06/08/2021 2,5

1232 28/07/2021 rENaN NoroNHa caValcaNTE 189367 oficial dE JUSTiÇa cacHoEira do arari/Pa SaNTa crUZ do arari/Pa cUMPrir MaNdadoS 03 a 06/08/2021 3,5

1233 28/07/2021 MESSiaS caMPoS NETo 195243 oficial dE JUSTiÇa cacHoEira do arari/Pa SaNTa crUZ do arari/Pa cUMPrir MaNdadoS 03 a 06/08/2021 3,5

1234 28/07/2021
aNToNio do ESPiriTo SaNTo 

SiQUEira SilVa
--- cEdido ViGia/Pa colarES/Pa

aUXiliar MaGiSTrado Na rEaliZacao dE aToS ProcESSUaiS E 
rESolUÇÃo dE PENdÊNciaS adMiNiSTraTiVaS

05 e12/08/2021 1

1235 28/07/2021 daVid SEBaSTiÃo lEal alBUQUErQUE --- cEdido ViGia/Pa colarES/Pa
aUXiliar MaGiSTrado Na rEaliZacao dE aToS ProcESSUaiS E 

rESolUÇÃo dE PENdÊNciaS adMiNiSTraTiVaS
05 e12/08/2021 1

1236 28/07/2021 SaUlo SaraTY dE oliVEira 91111 oficial dE JUSTiÇa BraGaNca/Pa TracUaTEUa/Pa cUMPrir MaNdadoS 29/07/2021 0,5

1237 28/07/2021 raiMUNdo PErEira dE aBrEU 195430 aNaliSTa JUdiciario afUa/Pa BElEM/Pa oBTEr cErTificao diGiTal 07 a 10/08/2021 3,5

1238 28/07/2021
EliZaBETH criSTiNa NaSciMENTo 

BraNcH
116777 aNaliSTa JUdiciario TUcUrUi/Pa GoiaNESia do Para/Pa colHEr dEPoiMENTo ESPEcial 09/08/2021 0,5

1239 29/07/2021 JEoMEdEKS dE MoraES NEVES JUNior 177113 MiliTar BElEM/Pa MocaJUBa/Pa rEaliZar SEGUraNÇa dE MaGiSTrado 04 a 18/08/2021 14,5

1240 29/07/2021
carloS laNdoaldo VENTUra dE 

aNdradE
94749 oficial dE JUSTica BraGaNca/Pa TracUaTEUa/Pa cUMPrir MaNdadoS 04/08/2021 0,5

1241 29/07/2021
carloS laNdoaldo VENTUra dE 

aNdradE
94749 oficial dE JUSTica BraGaNca/Pa TracUaTEUa/Pa cUMPrir MaNdadoS 06/08/2021 0,5

1242 29/07/2021 MaX JorGE MacHado SaNToS 161411 aNaliSTa JUdiciario BElEM/Pa MaracaNa E BraGaNca/Pa
fiScaliZar oS SErViÇoS dE rEadEQUaÇÃo daS iNSTalacoES 

ElETTricaS doS forUNS
05 a 06/08/2021 1,5

1243 29/07/2021
aNToNio fErNaNdo dE carValHo 

Vilar
82694 JUiZ dE dirEiTo alTaMira/Pa PorTo dE MoZ/Pa rEaliZar iNSPEcao JUdicial 09 a 11/08/2021 2,5

1244 29/07/2021 Elcia BETaNia SoUSa SilVa oliVEira 127167 aSSESSora dE JUiZ alTaMira/Pa PorTo dE MoZ/Pa aUXiliar MaGiSTrado dUraNTE iNSPEÇÃo JUdicial 09 a 11/08/2021 2,5

1245 29/07/2021 dElicio Praca NaSciMENTo da SilVa 15059 aGENTE dE SEGUraNca alTaMira/Pa PorTo dE MoZ/Pa aUXiliar MaGiSTrado dUraNTE iNSPEÇÃo JUdicial 09 a 11/08/2021 2,5

1246 29/07/2021 JoSE riBEiro da coSTa filHo 147303
aSSESSor TEcNico 

adMiNiSTraTiVo
BElEM/Pa

BUJarU, coNcordia do Para E ToME 
acU/Pa

rEaliZar ViSiTa TEcNica NoS forUNS 04 a 06/08/2021 2,5

1247 30/07/2021 lEYdE lElMa ViEira da coNcEiÇÃo 130451 aNaliSTa JUdiciario coNcEicao do araGUaia/Pa SaNTa Maria daS BarrEiraS/Pa rEaliZar ESTUdoS SociaiS 03 a 04/08/2021 1,5

1248 30/07/2021 rENildo alVES doS SaNToS 14699 aGENTE dE SEGUraNca coNcEicao do araGUaia/Pa SaNTa Maria daS BarrEiraS
coNdUZir VEiciUlo oficial Para TraNSPorTE dE SErVidora QUE 

ira rEaliZar ESTUdoS SociaiS
03 a 04/08/2021 1,5

1249 30/07/2021 JoSE riBEiro da coSTa filHo 147303
aSSESSor TEcNico 

adMiNiSTraTiVo
SEa

BarcarENa, MoJU, MocaJUBa e 
Baiao/Pa

rEaliZar ViSiTa TEcNica Para lEVaNTaMENTo daS aTiVidadES dE 
MaNUTENcao PrEdial NEcESSariaS NoS forUNS

11 a 13/08/2021 2,5

1250 30/07/2021 JoSE fErNaNdo fErrEira dE araUJo 68667 aNaliSTa JUdiciario caSTaNHal/Pa iriTUia/Pa rEaliZar ESTUdoS SociaiS
11, 12 e 

13/08/2021
1,5

1251 30/07/2021 JErUSa MaToS da SilVa 116645 aNaliSTa JUdiciario caSTaNHal/Pa iriTUia/Pa rEaliZar ESTUdoS SociaiS
11, 12 e 

13/08/2021
1,5

1252 30/07/2021 JoSE fErNaNdo fErrEira dE araUJo 68667 aNaliSTa JUdiciario caSTaNHal/Pa iriTUia/Pa rEaliZar ESTUdoS SociaiS 09 e 10/08/2021 1

1253 30/07/2021 JErUSa MaToS da SilVa 116645 aNaliSTa JUdiciario caSTaNHal/Pa iriTUia/Pa rEaliZar ESTUdoS SociaiS 09 e 10/08/2021 1

1254 30/07/2021 aMarildo JoSÉ MaZUTTi 60135 JUiZ dE dirEiTo MaraBa/Pa UliaNoPoliS/Pa rEaliZar aUdiENciaS 10 a 11/08/2021 1,5

Protocolo: 687055
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..

triBUNais de coNtas
.

..

triBUNaL de coNtas
do estado do ParÁ

.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº 37.316, de 02 de aGosto de 2021.
a Secretária de Gestão de Pessoas do Tribunal de contas do Estado do Pará, 
no uso de suas atribuições de acordo com a PorTaria nº 29.292/2015, e,
coNSidEraNdo a solicitação da interessada através de documento proto-
colizado sob o nº 009342/2021
r E S o l V E:
coNcEdEr à servidora aNa iZaBEl NEVES SiQUEira, assessor Técnico de con-
trole Externo, TcE-cT-601, matrícula nº 0179035, 60 (sessenta) dias de licença 
prêmio, referente aos triênios de 15-06-2012/2015 e 15-06-2015/2018, nos ter-
mos do artigo 98 da lei nº 5.810/94, no período de 02-08 a 30-09-2021.

Protocolo: 687215
.

oUtras MatÉrias
.

O Plenário do Tribunal de Contas do Estado do Pará, em Sessão Ordi-
nária Virtual do dia 12 de maio de 2021, tomou as seguintes decisões:
acÓrdÃo N.º 61.546
(Processo tc/517159/2018)
assunto: EMBarGoS dE dEclaraÇÃo
Embargante: JoSÉ dE aNdradE raiol
advogado: JoÃo BaTiSTa ViEira doS aNJoS – oaB/Pa n.º 7.770
decisão Embargada: acórdão n.º 57.677, de 05/07/2018
relator: conselheiro lUÍS da cUNHa TEiXEira
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, una-
nimemente, nos termos do voto do relator, com fundamento no art. 1º, 
inciso XX, do ato nº 63, de 17 de dezembro de 2012, conhecer dos presen-
tes embargos de declaração opostos pelo Sr. JoSÉ dE aNdradE raiol e, 
no mérito, negar-lhes provimento, mantendo integralmente a decisão do 
acórdão n.º 57.677, de 05/07/2018.
acÓrdÃo N.º 61.547
(Processo tc/517160/2018)
assunto: EMBarGoS dE dEclaraÇÃo
Embargante: aNa SUElY Maia dE oliVEira
advogado: JoÃo BaTiSTa ViEira doS aNJoS – oaB/Pa n.º 7.770
decisão Embargada: acórdão n.º 57.677, de 05/07/2018
relator: conselheiro lUÍS da cUNHa TEiXEira
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, unani-
memente, nos termos do voto do relator, com fundamento no art. 1º, inci-
so XX, do ato nº 63, de 17 de dezembro de 2012, conhecer dos presentes 
embargos de declaração opostos pela Sra. aNa SUElY Maia dE oliVEira 
e, no mérito, negar-lhes provimento, mantendo integralmente a decisão do 
acórdão n.º 57.677, de 05/07/2018.
acÓrdÃo Nº. 61.548
(Processo nº 2020/51181-4)
assunto: rEcUrSo dE rEEXaME
recorrente: TriBUNal dE coNTaS doS MUNicÍPioS
decisão recorrida: acÓrdÃo Nº. 60.337, de 05/03/2020
Proposta de decisão: conselheira Substituta MilENE diaS da cUNHa
formalizador da decisão:  conselheiro odiloN iNácio TEiXEira (§ 3º do 
art. 191 do regimento interno)
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, 
unanimemente, nos termos da proposta de decisão da relatora, com 
fundamento no art. 73, inciso iii e art. 79, da lei complementar nº. 
81, de 26 de abril de 2012, conhecer do recurso de reexame interposto 
pelo TriBUNal dE coNTaS doS MUNicÍPioS, dando-lhe provimento, 
para reformar a decisão proferida por meio do acórdão nº 60.337 deste 
Tribunal; e deferir o registro da PorTaria nº 1032/2017 - TcM, de 10 de 
agosto de 2017, que trata da aposentadoria de EdMir dE SoUZa liMa, no 
cargo de Técnico de controle Externo – TcM.TcE, classe E, Subclasse 15, 
lotado no Tribunal de conta dos Municípios.
acÓrdÃo N.º 61.549
(Processo n.º 53216-1/2007)
assunto:  Prestação de contas referente ao convênio SEdUc n.º 507/2005.
responsável/interessado:  Sebastião Miranda filho e Maurino Magalhães 
de lima – PrEfEiTUra MUNiciPal dE MaraBá.
advogado: dr. MarcoNES JoSÉ doS SaNToS da SilVa– oaB/Pa n.º 11.763.
Proposta de decisão Vencida: conselheiro Substituto EdValdo fErNaN-
dES dE SoUZa
formalizador da decisão: conselheiro lUÍS da cUNHa TEiXEira (§ 2º do 
art. 191 do regimento)
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, por 
maioria, vencida a Proposta de decisão do relator e, nos termos do voto 
do conselheiro luís da cunha Teixeira, com fundamento no art. 56, in-
ciso i, e art. 60 da lei complementar n.º 81, de 26 de abril de 2012, 
julgar regulares as contas de responsabilidade do Sr. Sebastião Miranda 
filho, correspondentes ao período de 12/12/2005 a 31/12/2008, e do Sr. 
Maurino Magalhães de lima, correspondentes ao período de 01/01/2009 a 
15/12/2010, ex-Prefeitos Municipais de Marabá, e dar-lhes plena quitação.

acÓrdÃo N.º 61.550
(Processo tc/511494/2020)
assunto: EMBarGoS dE dEclaraÇÃo
Embargante: TriBUNal dE coNTaS doS MUNicÍPioS do ESTado do Pará
decisão Embargada: acórdão n.º 59.220, de 01/08/2019
relatora: conselheira Maria dE loUrdES liMa dE oliVEira
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, 
unanimemente, nos termos do voto da relatora, com fundamento no art. 
1º, inciso XX, do ato nº 63, de 17 de dezembro de 2012, conhecer dos 
presentes embargos de declaração opostos pelo TriBUNal dE coNTaS 
doS MUNicÍPioS do ESTado do Pará e, no mérito, dar-lhes provimento 
para atribuir efeitos infringentes e sanar a contradição apontada no acórdão 
n.º 59.220, de 01/08/2019, deferindo o registro do ato de aposentadoria 
por invalidez consubstanciado na PorTaria n.º 0788, de 29/06/2015, 
em favor da servidora criSTiNa MarTiN cardoSo da coSTa, no cargo 
efetivo de Técnico controle Externo – TcM.TcE.E/12, lotada no Tribunal de 
contas dos Municípios do Estado do Pará.
acÓrdÃo N.º 61.551
(Processo tc/500760/2020)
assunto: adMiSSÃo dE PESSoal
requerente: SEcrETaria dE ESTado dE EdUcaÇÃo
relator: conselheiro NElSoN lUiZ TEiXEira cHaVES
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, una-
nimemente, nos termos do voto do relator, com fundamento no art. 34, 
inciso i e parágrafo único, c/c o art. 35, da lei complementar n.º 81, de 
26 de abril de 2012, deferir o registro do ato de admissão de Servidor 
Temporário firmado entre a SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO e JA-
QUEliNE daYaNE da coNcEiÇÃo SilVa.
acÓrdÃo N.º 61.552
(Processo n.º 2018/50844-2)
assunto: PENSÃo ciVil
requerente: iNSTiTUTo dE GESTÃo PrEVidENciária do ESTado do Pará
relator: conselheiro NElSoN lUiZ TEiXEira cHaVES
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, 
unanimemente, nos termos do voto do relator, com fundamento no art. 34, 
inciso ii e parágrafo único, c/c o art. 35, da lei complementar n.º 81, de 26 
de abril de 2012, deferir o registro do ato de Pensão, consubstanciado na 
PorTaria PS n.º 0661, de 03.07.2017, em favor de raiMUNdo NoNaTo 
dE SoUZa alMEida, dependente da ex-segurada Maria de fátima de 
carvalho almeida.
acÓrdÃo N.º 61.553
(Processo n.º 2017/52804-7)
assunto: PENSÃo ciVil
requerente: iNSTiTUTo dE GESTÃo PrEVidENciária do ESTado do 
Pará
relator: conselheiro NElSoN lUiZ TEiXEira cHaVES
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, 
unanimemente, nos termos do voto do relator, com fundamento no art. 34, inciso 
ii e parágrafo único, c/c o art. 35, da lei complementar n.º 81, de 26 de abril de 
2012, deferir o registro do ato de Pensão, consubstanciado nas PorTarias PS n° 
0019, de 4.1.2016 e PS n° 3028 de 1.10.2018, em favor de SaMara PaTrÍcia 
cardoSo, PiETro JESUS cardoSo carNEiro e aNa clara cardoSo 
carNEiro, dependentes do ex-segurado ronildo Borralho carneiro.
acÓrdÃo Nº. 61.554
(Processo nº. 50588-2/2012)
assunto: Prestação de contas relativa ao convênio dETraN/Pa – Nº 034/2009.
responsável/interessado: JoSÉ aNTÔNio aZEVEdo lEÃo – PrEfEiTo da 
MUNiciPalidadE dE BrEVES, À ÉPoca.
relator: conselheiro ciPriaNo SaBiNo dE oliVEira JUNior
impedimento: conselheiro lUÍS da cUNHa TEiXEira (arT. 178 do riTcE/Pa)
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, una-
nimemente, nos termos do voto do relator, com fundamento no art. 56, in-
ciso i, e art. 60 da lei complementar nº 81, de 26 de abril de 2012, julgar 
regulares as contas de responsabilidade do Sr. JoSÉ aNTÔNio aZEVEdo 
lEÃo, cPf nº 212.832.142-53, Prefeito do município de Breves-Pa, à épo-
ca, no valor de r$ 157.529,52 (cento e cinquenta e sete mil, quinhentos e 
vinte e nove reais e cinquenta e dois centavos) e dar-lhe plena quitação.
acÓrdÃo Nº. 61.555
(Processo nº 2019/53093-5)
assunto: adMiSSÃo dE PESSoal
requerente: TriBUNal dE JUSTiÇa do ESTado do Pará
relator:  conselheiro ciPriaNo SaBiNo dE oliVEira JUNior
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, una-
nimemente, nos termos do voto do relator, com fundamento no art. 34, 
inciso i e parágrafo único, c/c o art. 35 da lei complementar nº 81, de 26 
de abril de 2012, registrar os atos  de admissão de pessoal em favor de 
roBErTa BESSa fErrEira, lorENa oliVEira dE caMPoS da foNSEca, 
MYriaN criSTiNa dE QUEiroZ SilVa, JoSE aUGUSTo PaiXÃo MoraES, 
iNGrid dE NaZarÉ daS NEVES raMoS, aBEl cardoSo MaScarENHaS, 
SHEYla MaYara MiraNda MElo, alicE SoUSa MoTa, EliSa Mara dE 
BiTTENcoUrT fUrTado e NaTaSHa da coSTa NErY, aprovados em con-
curso público realizado pelo TriBUNal dE JUSTiÇa do ESTado do Pará.
acÓrdÃo N.º 61.556
(Processo n.º 2010/53033-5)
assunto: PENSÃo ciVil
requerente: iNSTiTUTo dE GESTÃo PrEVidENciária do ESTado do Pará
relator: conselheiro ciPriaNo SaBiNo dE oliVEira JUNior
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, 
unanimemente, nos termos do voto do relator, com fundamento no art. 34, 
inciso ii e parágrafo único, c/c o art. 35, da lei complementar n.º 81, de 
26 de abril de 2012, deferir o registro do ato de Pensão, consubstanciado 
na PorTaria n° 2358, de 6.9.2010, em favor de Sara Soares da Silva, 
Thiago Soares rocha, Thais Soares rocha e oseias Monteiro da rocha 
Neto, dependentes do ex-segurado oseias Monteiro da rocha Junior.
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acÓrdÃo N.º 61.557
(Processos n.ºs 51460-0/2019 e 51471-3/2019)
assunto: aPoSENTadoriaS
requerente: iNSTiTUTo dE GESTÃo PrEVidENciária do ESTado do  Pará
relator: conselheiro lUÍS da cUNHa TEiXEira
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, una-
nimemente, nos termos do voto do relator, com fundamento no art. 34, 
inciso ii e parágrafo único, c/c o art. 35 da lei complementar n.º 81, de 
26 de abril de 2012, deferir o registro dos atos de aposentadoria referentes 
aos processos abaixo identificados:
Processo n.º 51460-0/2019: aposentadoria consubstanciada na PorTaria aP 
n.º 959, de 25/03/2011, em favor de raiMUNda craVEiro da coSTa, no 
cargo de agente de Saúde, lotada na Secretaria de Estado de Saúde Pública;
Processo n.º 51471-3/2019: aposentadoria consubstanciada na PorTaria aP 
n.º 2572, de 08/08/2018, em favor de Maria EUNicE dE MENEZES, na função 
de agente de PorTaria, lotada na Secretaria de Estado de Saúde Pública.
acÓrdÃo N.º 61.558
(Processos n.ºs 52347-4/2019 e 52392-9/2019)
assunto: aPoSENTadoriaS
requerente: iNSTiTUTo dE GESTÃo PrEVidENciária do ESTado do Pará
relator: conselheiro lUÍS da cUNHa TEiXEira
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, una-
nimemente, nos termos do voto do relator, com fundamento no art. 34, 
inciso ii e parágrafo único, c/c o art. 35, da lei complementar n.º 81, de 
26 de abril de 2012, deferir os registros dos atos de aposentadoria relati-
vos aos processos abaixo identificados:
Processo n. 52347-4/2019: ato de aposentadoria consubstanciada na PorTaria 
aP n. 114, de 04/02/2019, em favor de Maria iNÊZ da coSTa MoNTEiro no 
cargo de agente administrativo, lotada na Secretaria de Estado de Educação;
Processo n. 52392-9/2019: aposentadoria consubstanciada na PorTaria aP 
n. 349, de 30/01/2019, em favor de raiMUNdo carloS GoMES, na função 
de Professor classe ii, Nível f, lotado na Secretaria de Estado de Educação.
acÓrdÃo N.º 61.559
(Processo tc/511086/2020)
assunto: representação formulada pela auditoria Geral do Estado do Pará, 
em face de suposta acumulação indevida de cargos no âmbito da Secreta-
ria de comunicação e da casa civil do Estado do Pará.
relator: conselheiro lUÍS da cUNHa TEiXEira
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, una-
nimemente, nos termos do voto do relator, com fundamento no art. 1º, 
inciso XVii, da lei complementar n.º 81, de 26 de abril de 2012:
1)Julgar improcedente a representação formulada pela auditoria Geral do 
Estado do Pará, devendo a mesma ser arquivada;
2)Cientificar o Ministério Público do Estado do Pará desta decisão.
acÓrdÃo N.º 61.560
(Processos nºs 2019/51181-7, 2019/51514-8, 2019/53252-2, 
2019/53413-1, 2020/50482-0 e 2020/50936-8)
assunto: aPoSENTadoriaS
requerente: iNSTiTUTo dE GESTÃo PrEVidENciária do ESTado do Pará
relator: conselheiro odiloN iNácio TEiXEira
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, una-
nimemente, nos termos do voto do relator, com fundamento no art. 34, 
inciso ii e parágrafo único, c/c o art. 35 da lei complementar n.° 81, de 26 
de abril de 2012, registrar os atos de aposentadorias abaixo discriminados:
Processo nº 2019/51181-7 – aposentadoria consubstanciada na PorTaria 
aP nº 3019, de 13/09/2018, em favor de Maria do roSário da fáTiMa 
dE oliVEira raMoS, na função de auxiliar Técnico, lotada na Secretaria 
de Estado de Trabalho e Promoção Social;
Processo nº 2019/51514-8 – aposentadoria consubstanciada na PorTaria 
aP nº 3584, de 27/11/2018, em favor de Maria da coNcEiÇÃo riBEiro 
dE SoUZa, na função de Servente, pertencente ao quadro efetivo da 
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda;
Processo nº 2019/53252-2 – aposentadoria consubstanciada na PorTaria 
aP nº 2643, de 27/09/2013, em favor de iraidES da coSTa coElHo, no 
cargo de Servente, ref. i, lotada na Secretaria de Estado de Educação;
Processo nº 2019/53413-1 – aposentadoria consubstanciada na PorTaria 
aP nº 0431, de 26/02/2019, em favor de Maria PErEira dE lacErda, na 
função de Servente, referência i, lotada na Secretaria de Estado de Educação;
Processo nº 2020/50482-0 – aposentadoria consubstanciada na PorTaria aP 
nº 2038, de 20/08/2019, em favor de BEaTriZ loPES GoMES, na função de 
auxiliar Social, lotada na fundação de atendimento Socioeducativa do Pará;
Processo nº 2020/50936-8 – aposentadoria consubstanciada na PorTaria 
nº 1708, de 16/07/2013, em favor de alda alMEida da rocHa, no cargo 
de Professora assistente Pa-a, lotada na Secretaria de Estado de Educação.
acÓrdÃo N.º 61.561
(Processo n.º 50784-2/2019)
assunto: aPoSENTadoria
requerente: iNSTiTUTo dE GESTÃo PrEVidENciária do ESTado do Pará
relator: conselheiro odiloN iNácio TEiXEira
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, 
unanimemente, nos termos do voto do relator, com fundamento no art. 34, 
inciso ii e parágrafo único, c/c o art. 35, da lei complementar n.º 81, de 26 
de abril de 2012, deferir o registro do ato aposentadoria consubstanciado 
na PorTaria aP Nº 2513, de 01/08/2018, em favor de Maria aNToNia 
doS SaNToS Barra, na função de assistente administrativo, lotada na 
Secretaria de Estado de Educação.

acÓrdÃo N.º 61.562
(Processo tc/529298/2017)
assunto: aPoSENTadoria
requerente: TriBUNal dE JUSTiÇa do ESTado do Pará
relatora: conselheira roSa EGÍdia criSPiNo calHEiroS loPES
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, 
unanimemente, nos termos do voto da relatora, com fundamento no art. 34, 
inciso ii e parágrafo único, e art. 35, da lei complementar n.º 81, de 26 de 
abril de 2012, deferir o registro do ato de aposentadoria, consubstanciado na 
PorTaria n.º 4641-GP, de 26/09/2017, em favor de JoÃo BaTiSTa PaiXÃo 
fariaS, no cargo de atendente Judiciário, classe/Padrão B10coaJ, lotado no 
Tribunal de Justiça do Estado do Pará, comarca da capital.
acÓrdÃo Nº. 61.563
(Processos nºs. 2019/51077-8 e 2019/52131-1)
assunto: aPoSENTadoriaS
requerente: instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará.
relatora: conselheira roSa EGÍdia criSPiNo calHEiroS loPES
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, unani-
memente, nos termos do voto da relatora, com fundamento no art. 34, inciso 
ii e parágrafo único, c/c o art. 35, da lei complementar nº. 81, de 26 de abril 
de 2012, deferir os registros dos atos de Aposentadoria abaixo identificados:
Processo n.º 2019/51077-8: aposentadoria consubstanciada na PorTaria 
aP n.º 2753, de 3.9.2018, em favor de GioNETE GalVÃo SilVa, na função 
de agente administrativo, lotada na Secretaria de Estado de Educação.
Processo n.º 2019/52131-1: aposentadoria consubstanciada na PorTaria 
aP n.º 1904, de 1.10.2015, em favor de Maria JoSÉ dE MElo MESQUiTa, 
no cargo de Servente ref. i, lotada na Secretaria de Estado de Educação.
acÓrdÃo Nº. 61.564
(Processo nº 52476-5/2009)
assunto:  PENSÃo ciVil
requerente: iNSTiTUTo dE GESTÃo PrEVidENciária do ESTado do Pará
relatora: conselheira roSa EGÍdia criSPiNo calHEiroS loPES
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, 
unanimemente, nos termos do voto da relatora, com fundamento no art. 
4º, i, da resolução n.º 18.990, de 3 de abril de 2018, art. 290 do riTcE/
Pa, e art. 485, iV, do código de Processo civil, extinguir, sem resolução do 
mérito, com o consequente arquivamento dos autos, o processo que trata 
do registro do ato de pensão civil consubstanciado na PorTaria PS n.º 
0063, de 27/01/2003, em favor de oZiEl doS SaNToS diaS, dependente 
da ex-segurada lindalva ferreira dias.
acÓrdÃo N.º 61.565
(Processo nº 2016/50190-8)
assunto: aPoSENTadoria
requerente:  aSSEMBlÉia lEGiSlaTiVa do ESTado do Pará
relator: conselheiro fErNaNdo dE caSTro riBEiro
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, una-
nimemente, nos termos do voto do relator, com fundamento no art. 34, 
inciso ii e parágrafo único, c/c o art. 35 da lei complementar n.° 81, de 
26 de abril de 2012, registrar o ato de aposentadoria consubstanciado no 
decreto nº 4724/2015 – Md/al, de 26/11/2015, em favor de roBErTa 
foNSEca faciola, no cargo de Procurador, código e Nível Pl.al.105, do 
quadro de provimento efetivo da assembléia legislativa do Estado do Pará.
acÓrdÃo N.º 61.566
(Processo tc/520390/2018)
assunto: Prestação de contas relativa ao convênio SEdUc n.º 096/2017
responsável/interessado: Maria JacY TaBoSa BarroS e PrEfEiTUra 
MUNiciPal dE aNaJáS
Proposta de decisão: conselheiro Substituto JUliVal SilVa rocHa
formalizadora da decisão: conselheira roSa EGÍdia criSPiNo calHEi-
roS loPES (art. 191, § 3º, do regimento interno)
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, unani-
memente, nos termos da proposta de decisão do relator, com fundamento 
no art. 56, inciso i, e art. 60, da lei complementar n.º 81 de 26 de abril de 
2012, julgar regulares as contas de responsabilidade da Sra. Maria JacY 
TaBoSa BarroS, cPf n.º 396.935.892-20, ex-prefeita do município de 
anajás, no valor de r$ 124.620,00 (cento e vinte quatro mil, seiscentos e 
vinte reais), dando-lhe plena quitação.
acÓrdÃo N.º 61.567
(Processos n.ºs 50703-9/2012, 50733-4/2012, 51220-0/2012 e 
51651-7/2012)
assunto: adMiSSÃo dE PESSoal
requerente: SEcrETaria dE ESTado dE EdUcaÇÃo
Proposta de decisão: conselheiro Substituto JUliVal SilVa rocHa
formalizador da decisão:  conselheiro fErNaNdo dE caSTro riBEiro 
(art. 191, §3º, do riTcE-Pa)
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, una-
nimemente, nos termos da proposta de decisão do relator, com funda-
mento nos arts. 34, inciso i, parágrafo único, e 35 da lei complementar 
n.º 81, de 26 de abril de 2012, deferir o registro dos atos de admissão de 
servidores concursados raiMUNda PErEira dE oliVEira, GlENda rE-
GiNa da cUNHa MariNHo, EliSElia lUcia alVES dE SoUSa, PaTricia 
rEGiNa MarQUES BarBoSa, daNiElla PaES do coUTo, daNNYSoN 
GoNÇalVES PiNHEiro, clEMENTiNa coElHo dE MoraES, daMiaNa 
ValENTE GUiMarÃES GUTiErrES, SacHa EMMaNUEllE dE SoUSa Go-
MES, lilEN PaiXÃo lEMoS, laiS coNcEiÇÃo TaVarES, dENiSE lUZia 
NErY da cUNHa BElTrÃo, EliaNa riBEiro doS rEiS, alESSaNdra dE 
oliVEira daMaScENo, EdilaMar SEBaSTiaNa dE MiraNda ValENTE, 
BENEdiTo do Socorro loBo coSTa, adriaNa da SilVa PiNTo Mar-
QUES THÓ, THaiS BiTTENcoUrT GUiMarÃES, EdSoN dE lEÃo fariaS, 
JoÃo PaUlo da cUNHa ViaNa, aNa PaUla MoraES doS SaNToS, doU-
GlaS rodriGUES PaNToJa SaNToS, iVaNY liSBoa SaNToS, daNiElE 
PErEira dE HolaNda, Naila MarTiNS da coSTa, dUrVal fraNÇa da 
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coSTa, JEaN BENTES JordÃo dE caSTro, JoaB dE SoUZa GUiMarÃES, 
WilMa roSario dE oliVEira, MicHElE carValHo BorGES, cHarlES 
MicHEl EliaS dE oliVEira, MariEdSoN fariaS BEZErra, PaUliNo 
laUriNHo da SilVa, JoSiaNE alVES BarBoSa, KEllY fraNcE TEiXEira 
doS SaNToS, BrUNo daNiEl MoNTEiro PalHETa, claUdio JoSÉ frEi-
TaS SiQUEira, araMilToN BraSil da SilVa MiraNda, aNdrEY coSTa 
aBoiM, GilMara SaNdra da coSTa alVES, BrUNo rodriGUES caN-
TÃo, aNTÔNio Marcio BraSil fEliX PaiVa, lUiZ iZaQUE aSSiS doS 
SaNToS, NaildE dE aZaVEdo BUlHÕES, aNdrE lUiZ cordoVil SEr-
Pa, JoSÉ raiMUNdo MarQUES cHaVES, WaGNEr ScaNTlEBUrY rENTE, 
daYSE cEcilia da coSTa caNdido, iZaBEl criSTiNa SENa da SilVa, 
MadalENa ValEria rocHa dE oliVEira, dilcElia rodriGUES alVES, 
EliElToN PiNHEiro coSTa, BENEdiTa KEli corrEa dE SoUSa, MicHEl-
lE caSTro SilVa, JoSiMar MESQUiTa da SilVa, JoaNa PaUla caMPoS 
doS SaNToS, MarcEla BarroS da crUZ, GlaUciENE foro cardoSo, 
cHriSTiaNE HElENa aZEVEdo MarcHiori, diNalda TaPaJÓS da Sil-
Va, EliSaNGEla PaiVa do NaSciMENTo, JoSÉ dE riBaMar alMEida 
E SilVa, aldENilZa coNcEiÇÃo NaSciMENTo dadalT, adElMa daN-
TaS PiNTo, HElToN dE MoUra NUNES, GirliaNE coSTa MoraES, Elida 
criSTiNa araÚJo daS NEVES, JoSiaNE do Socorro araÚJo fErrEi-
ra, roZiaNE araÚJo GUilHErME, aNa Maria do Socorro MariNHo 
SodrÉ, PaUlo roBErTo alVES doS SaNToS, VaNESSa GalVÃo doS 
SaNToS, aliNE dE PaUla cUPErTiNo, GilcElia PErEira da SilVEira, 
MicHEllE fEiToSa MaGNo, Marcia roSalia PErEira PENaforT, dElci 
coNcEiÇÃo rodriGUES dE SoUZa, MariNalVa SaNToS SilVa, ElaiNE 
cElia BarBoSa dE oliVEira, claUdia Maria SilVa fErrEira, EdNa 
criSTiNa dE SoUZa MiraNda E SilVa, lUcilENE da SilVa TaVarES, 
Maria lUcidEia da SilVa MElo, criSTiaNE dE SoUSa liMa, roSEaNa 
MarQUES do NaSciMENTo, EliSa dE NaZarÉ GoMES PErEira, criS-
TiaNE SaNToS da crUZ, Maria JoSÉ da SilVa GoMES, lidiaNE GoN-
ÇalVES raMoS, JaSPE PaNToJa GoNÇalVES, claUdia rEGiNa BEZErra 
fErrEira, MaNUEla caValEiro dE MacEdo BElTrÃo, EliaNa do So-
corro caSTro HaZEU, JoÃo dE SaNTaNa lUZ, EdilZia PraTa fErNaN-
dES, lUiZ GoNZaGa SaNTiaGo MiraNda, ElcrYS dE alMEida diNiZ, 
lidia oliVEira SarMENTo, Maria aParEcida laMEira SoUSa, alliNE 
coSTa SaNToS, diaNa BarBoSa GoMES BraGa, Maria lUcia liMa dE 
aZEVEdo, aNa cÂNdida coElHo coUTo, aNdrEa GaBriEllY araÚJo 
cardoSo, roSEMErY SaNTa BriGida diaS, SirlEidE PErEira dE al-
MEida, Valdo Garcia ENEiaS BElMiro, Nadia SoUSa doS SaNToS, 
SHirlEY rodriGUES da SilVa, MarcElo EricK BaTiSTa dEZiNcoUrT, 
Maria raiMUNda GUiMarÃES NEPUNUcENa, ildETE rodriGUES dE al-
MEida GlÓria, EloiNa Maria BaNdEira PicaNÇo, WESlEY GraMacHo 
da SilVa, aNa PaUla do NaSciMENTo VElaSQUEZ, faBrila dE caSSia 
SilVa da rocHa, EliaNa dE NaZarÉ SilVa dE JESUS, GlEiciaNE Bar-
BoSa do ValE, VErÔNica SENa coNcEiÇÃo, Erica NaVES da SilVa, 
MarlENE JESUS GoMES SoUSa, JUlia PiNHo da SilVa, arlENE dE fá-
TiMa loBaTo da SilVa, claUToN foNSEca SaMPaio, diEGo fErNaNdo 
riBEiro E SilVa, EliaNE MoNTEiro frEirE, JoSÉ dE riBaMar liSBoa 
fErrEira, JoSÉ faBio crUZ PErEira, lUiZ aSSUNÇÃo SilVa carNEi-
ro, Mario carloS MoraES JUNior, Mario HElToN fErrEira PErEira, 
NElMa Socorro alVES dE oliVEira, rENaTa SoraYa rEiS dE BriTo, 
rENiValdo MENdES TElES, roNdiNElli da coSTa SilVa e WEdErSoN 
GoMES cHaGaS, aprovados nos concursos públicos c-125, c-126, c-130 
e c-154 realizados pela  Secretaria de Estado de Educação.
acÓrdÃo N.º 61.568
(Processos nºs 50306-2/2009, 50311-0/2009, 50356-1/2009, 
50619-5/2009, 53896-3/2009 e 50009-7/2016)
assunto: aPoSENTadoria
requerente: iNSTiTUTo dE GESTÃo PrEVidENciária do ESTado do Pará
Proposta de decisão: conselheira Substituta MilENE diaS da cUNHa
formalizador da decisão:  conselheiro NElSoN lUiZ TEiXEira cHaVES 
(art. 191, § 3º, do regimento interno)
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, unani-
memente, nos termos da proposta de decisão do relator, com fundamento 
no art. 34, inciso ii e parágrafo único, c/c o art. 35, da lei complementar 
n.º 81, de 26 de abril de 2012, registrar os atos de aposentadoria relativos 
aos processos abaixo identificados:
Processo n. 50306-2/2009: ato de concessão de aposentadoria 
consubstanciado na PorTaria aP n. 1778, de 01/08/2008, em favor de 
Maria dE dEUS NaSciMENTo coSTa, na função de Professor assistente 
Pa-a, ref. i, lotada na Secretaria de Estado de Educação;
Processo n. 50311-0/2009: ato de concessão de aposentadoria 
consubstanciado na PorTaria aT n. 0691, de 07/02/2011, em favor de 
aNTÔNia BEZErra da coSTa SilVa, no cargo de Professor assistente Pa-
a, referência i, lotada na Secretaria de Estado de Educação;
Processo n. 50356-1/2009: ato de concessão de aposentadoria 
consubstanciado na PorTaria aP n. 2095, de 01/08/2008, em favor de 
roMUaldo MElo aNGEliM, no cargo de Professor GEP-M-ad-4-401 ref. 
X, lotada na Secretaria de Estado de Educação;
Processo n. 50619-5/2009: ato de concessão de aposentadoria 
consubstanciado na PorTaria aP n. 2622, de 29/08/2008, em favor de 
roSaliNa SiQUEria BarBoSa, no cargo de agente de PorTaria, GEP-
TP-1.102.1, ref. i, lotada na Secretaria de Estado de Educação;
Processo n. 53896-3/2009: ato de concessão de aposentadoria 
consubstanciado na PorTaria rET aT aP n. 192, de 12/01/2012, em favor 
de Maria ESTaNila riBEiro da coSTa, no cargo de Professora GEP-M-
ad-4-401, ref. V, lotada na Secretaria de Estado de Educação;
Processo n. 50009-7/2016: ato de concessão de aposentadoria 
consubstanciado na PorTaria aP n. 2648, de 26/06/2012, em favor de 
loUrdES do Socorro aNUNciaÇÃo BorGES, no cargo de Professor 
classe Especial, Nível J, lotada na Secretaria de Estado de Educação.

acÓrdÃo N.º 61.569
(Processos nºs 50155-5/2016 e 50163-5/2016)
assunto: aPoSENTadoria
requerente: iNSTiTUTo dE GESTÃo PrEVidENciária do ESTado do Pará
Proposta de decisão: conselheira Substituta MilENE diaS da cUNHa
formalizador da decisão:  conselheiro NElSoN lUiZ TEiXEira cHaVES 
(art. 191, § 3º, do regimento interno)
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, unani-
memente, nos termos da proposta de decisão do relator, com fundamento 
no art. 34, inciso ii e parágrafo único, c/c o art. 35, da lei complementar 
n.º 81, de 26 de abril de 2012, registrar os atos de aposentadoria relativos 
aos processos abaixo identificados:
Processo n. 50155-5/2016: ato de concessão de aposentadoria consubstan-
ciado no decreto n. 2663/2015/Md/al, de 29/04/2015, em favor de JoSÉ 
Maria dE SoUZa MarTÍNEZ, no cargo de Técnico em assessoramento le-
gislativo – Pl.al.105, lotado na assembleia legislativa do Estado do Pará;
Processo n. 50163-5/2016: ato de concessão de aposentadoria consubs-
tanciado no decreto n. 3499/Md/al/2015, de 18/06/2015, em favor de 
MarilÚ da coSTa MarTÍNEZ no cargo de assistente em Serviços legis-
lativos – Pl.al.102, lotada na assembleia legislativa do Estado do Pará.
acÓrdÃo Nº. 61.570
(Processo nº 2016/50509-0)
assunto: aPoSENTadoria
requerente: aSSEMBlÉia lEGiSlaTiVa do ESTado do Pará
Proposta de decisão: conselheira Substituta MilENE diaS da cUNHa
formalizador de decisão:  conselheiro lUÍS da cUNHa TEiXEira (art.191, 
§ 3°, do regimento interno).
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, unani-
memente, nos termos da Proposta de decisão da relatora, com fundamen-
to nos arts. 34, inciso ii e parágrafo único, c/c o 35 da lei complementar 
nº. 81, de 26 de abril de 2012:
i - deferir o registro do ato de aposentadoria consubstanciado no decreto 
nº 001/2016 – Md/al, de 19/01/2016, em favor de iVETE NaSciMENTo 
BENTo, no cargo de Procurador, código e Nível Pl.al.105, do quadro de 
provimento efetivo da assembléia legislativa do Estado do Pará.
II – Recomendar à ALEPA, que proceda a retificação por apostilamento, 
da fundamentação legal do ato, para incluir os acórdãos n. 26.512, de 
12/07/1989 e n. 34.219, de 17/06/1998, na fundamentação das parcelas 
dos artigos 5º da lei 5.312/1986 e 130, da lei nº 5.810/94, respectiva-
mente, bem como a aplicação do redutor constitucional aos proventos da 
interessada, nos termos do artigo 37 da constituição federal de 1988, sem 
necessidade de encaminhamento de novo ato a este Tribunal.
acÓrdÃo N.º 61.571
(Processos tc/522216/2009 e tc/525371/2009)
assunto: PENSÕES ciViS
requerente: iNSTiTUTo dE GESTÃo PrEVidENciária do ESTado do Pará
Proposta de decisão: conselheira Substituta MilENE diaS da cUNHa
formalizadora da decisão: conselheira roSa EGÍdia criSPiNo calHEi-
roS loPES (art. 191, §3°, do riTcE-Pa)
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, una-
nimemente, nos termos da proposta de decisão da relatora, com funda-
mento no art. 4º, i, da resolução n.º 18.990, de 3 de abril de 2018, art. 
290 do riTcE/Pa, e art. 485, iV, do código de Processo civil, extinguir, 
sem resolução do mérito, com o consequente arquivamento dos autos, os 
processos abaixo identificados:
Processo Tc/522216/2009: Pensão civil consubstanciada na PorTaria 
n.º 0773, de 31/10/2003, em favor de SEBaSTiaNa MElo da PaiXÃo, 
dependente do ex-segurado João Melo da Paixão;
Processo Tc/525371/2009: Pensões civis consubstanciadas na PorTaria 
n.º 909, de 04/10/2002, em favor de PaUlo HENriQUE dE SaNTaNa 
BraSil, e na PorTaria PS n.º 0462, de 15/10/2004, em favor de 
alEXaNdrE HENriQUE dE SaNTaNa BraSil, dependentes da ex-segurada 
auria luzia Bentes Brasil.
acÓrdÃo N.º 61572
(Processo nº. 2020/50060-3)
assunto: adMiSSÃo dE PESSoal
requerente:  Secretaria de Estado de EdUcaÇÃo
Proposta de decisão: conselheiro Substituto daNiEl MEllo
formalizadora da decisão: conselheiro fErNaNdo dE caSTro riBEiro (§ 
3º do art. 191 do riTcE/Pa)
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, por 
unanimemente, nos termos da proposta de decisão do relator, com funda-
mento nos arts. 34, inciso i e parágrafo único, c/c o 35 da lei complemen-
tar n.º 81, de 26 de abril de 2012:
1.deferir, o registro do contrato de admissão de servidor temporário celebrado 
entre a Secretaria de Estado de EdUcaÇÃo – EldENY MacHado BarroS;
2.recomendar à SEdUc que adote providências para a superação da falta 
de pessoal no quadro definitivo, atendendo-se o compromisso consubstan-
ciado no termo de ajustamento de conduta.
acÓrdÃo N.º 61.573
(Processos tc/507243/2012, tc/511284/2012, tc/512560/2012, 
tc/513814/2012 e tc/517633/2012).
assunto: adMiSSÃo dE PESSoal
requerente: SEcrETaria dE ESTado dE EdUcaÇÃo
Proposta de decisão: conselheiro Substituto daNiEl MEllo
formalizador da decisão: conselheiro NElSoN lUiZ TEiXEira cHaVES 
(art. 191, §3°, do riTcE-Pa)
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, unani-
memente, nos termos da Proposta de decisão do relator, com fundamento 
no art. 34, inciso i e parágrafo único, c/c o art. 35 da lei complementar 
n.º 81, de 26 de abril de 2012, deferir o registro dos atos de admissão de 
Pessoal em favor de riVia aMaNda doS SaNToS alVES, fraNciNElMa 
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rodriGUES da coSTa, JoHNNY coNcEiÇÃo da SilVa loUrEiro, ro-
SaNi cHaVES GUiMarÃES, aMÉlia alVES do NaSciMENTo, JoElE doS 
SaNToS BarBoSa, raPHaEla cHriSTiNE oliVEira PESSoa, aNTÔNia 
iVaNEidE doS SaNToS SoUSa, aNa criSTiNa coSTa da SilVa, aN-
drEia criSTiNa lEiTE do ESPiriTo SaNTo SilVa, Maria dEUSa da 
SilVa BUENo, aUrEa alVES da SilVa, daiaNa do Socorro PErEira 
fErNaNdES, Maria iVaNia da SilVa, ToNY PErEira MoraES, claUdio 
alVES araUJo, lUcirENE GUiMarÃES da SilVa, lUMa da rocHa SEi-
XaS, JaQUEliNE dE liMa rocHa, JadEaNE fErrEira MENdES, clEoMar 
alVES rodriGUES, cHarlEaNE Maria doS SaNToS, roSilENE cUNHa 
dE SoUZa, GraciEllY BarBoSa da cUNHa, ZEiZiaNE liMa da SilVa, 
JoElMa fErrEira SilVa, ETiENE da SilVa rodriGUES, aldair coSTa 
doS SaNToS, aNa PaUla da SilVa BarroS, SilVaNa riBEiro, aNdrEa 
SilVa SaNToS, GaBriElla MoTa PalHETa caMPoS, JoNilSoN SaNcHES 
fUrTado, EdNa da SilVa caSTro, alaN adElSoN frEiTaS da foNSEca, 
raQUEl da SilVa MiraNda, lUcilENE rodriGUES SilVa, faBio JUNior 
PiNHEiro da SilVa, Jaciara coSTa dE SoUZa, aNa rodriGUES Sil-
Va, aNNY MaKErllEY dE MENESES BEZErra, roSE MarY doS SaNToS 
fErrEira, dilEdE caldaS MENdES carValHo, cHriSTiaNE roSalia 
fErrEira doS SaNToS, loSlaNE da coSTa caMPoS, EdilENE fUrTado 
da coSTa, JUracEMa SilVa dE SoUZa, MarilENE diaS da SilVa, caTia 
dE JESUS MaUES NEGrÃo, diENE Maria fErrEira NEGrÃo, aNa clara 
doS SaNToS BraBo, darfiNY PaNToJa SoarES, Marli aNdradE dE 
SENa, laSY Karla fUrTado MaGNo, XirlEY PErEira lEMoS, dENiZE 
NEGrÃo diaS, claUdia YUKi doS SaNToS YaMaMoTo, olGa BiTEN-
coUrT PErEira, GracilENE coSTa fErrEira, MarcilEidE da SilVa Pi-
NHEiro, aliNE da SilVa MariNHo, aNa Zilra SilVa dE SoUSa, BiaNca 
dE alMEida caValcaNTE, clEidE Maria frEirE BarroSo, coNcEiÇÃo 
dE Maria oliVEira riBEiro, EdilSoN fErrEira liMa, EdiVaN PErEira 
doS SaNToS, EliETE SilVa cardoSo, EliZaBETH da SilVa lira, ETMa-
XaNdra frEiTaS TEiXEira, fraNciSco fEliX dUTra JUNior, iradilMa 
GaBriEla SilVa da rocHa, JarBaS PErEira caBral, JoNaS oliVEira 
doS SaNToS, JoSÉ dE ariMaTEia doS SaNToS, JoSÉ lEoNEl doS SaN-
ToS SilVa, KaTia PiNTo da coSTa, lEaNdro MarTiNS doS SaNToS, 
MaNoEl riSo airES coSTa, Maria cElESTiNa Maia PErEira, PaUlo 
cElSo PaNToJa BaNHoS, roSa Maria fErrEira GoMES, rUTE Gaia 
foNTES, SaNdra da coSTa aNJoS, TEodorico SErrÃo rodriGUES, 
JoSÉ WaNdErlEY BarBoSa MilHoMEM, JacKSoN SErGio oliVEira liMa, 
BrUNo JoSÉ fErrEira da SilVa, JoElMa loBo dE lira, odiaMr alVES 
MorEira, MadSoN doS SaNToS caSTro, MarcoS dE NaZarÉ do carMo 
lEÃo, aNdrEa MarTiNS da SilVa, MarY alliNE dE liMa SoUSa, MoY-
SÉS MarQUES dE SoUSa JÚNior, JoSÉ MarcoS alVES coSTa, aGNÉSio 
SoUSa fErrEira, clailToN dE SoUSa E SilVa, EliaS PaScoal ViEira 
JÚNior, aSTÉSio SoUSa dE alMEida JUNior, cEcilia dE NaZarÉ do 
coUTo SaNTaNa, JoSÉ JoaQUiM BarBoSa BaSToS, JadErSoN GEraldo 
PiMENTEl da SilVa, THaiS arEdE MarQUES, claUdiNEa lUViNa da coN-
cEiÇÃo oKaBE, MarcElia MoNTEiro carValHo, lorENa laMEira PiMEN-
TEl, aliNi do Socorro PiNHEiro crUZ, Maria GraciETE PacHEco fEr-
NaNdES, VaNES da SilVa SaNToS, Maria GorETE rodriGUES dE BriTo, 
aNa PaTricia liMa coHEN, adriaNa SENNa SilVa, roSaNa dE NaZarÉ 
da coNcEiÇÃo riBEiro, roSilaNdia rodriGUES da SilVa, aNdrÉ ro-
driGUES dE SoUSa, aNa flaVia MoraES carValHo, Maria BErNardETE 
dE oliVEira fiGUEirEdo, TErEZiNHa dE JESUS rEiS GUiMarÃES, KaTia 
dE JESUS frEiTaS TaVarES, fUad El SoUKi NETo, carla dE araÚJo rEiS 
E SoUZa, ENildE GoNÇalVES MacEdo, raiMUNda NorMa da SilVa, Ma-
ria do Socorro coSTa da SilVa, iriS dE SoUSa BarroS, odENY 
rodriGUES dE MElo, JoicE dE MaToS GoES lEal, lUciaNa GoMES 
MoUra e NEUMa liliaM PiNa SilVa, aprovados em concurso Público rea-
lizado pela SEcrETaria dE ESTado dE EdUcaÇÃo.
acordÃo Nº. 61.574
(Processo nº. 2019/54717-7)
assunto: adMiSSÃo dE PESSoal
requerente: SEcrETaria dE ESTado dE EdUcaÇÃo
Proposta de decisão: conselheiro Substituto EdValdo fErNaNdES dE SoUZa
formalizador da decisão: conselheiro NElSoN lUiZ TEiXEira cHaVES 
(art. 191, §3º, do regimento interno)
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, por 
maioria, nos termos do voto divergente do conselheiro NElSoN lUiZ TEi-
XEira cHaVES, com fundamento no art. 34, inciso i e parágrafo único, c/c 
o art. 35 da lei complementar nº. 81 de 26 de abril de 2012, deferir os 
atos de admissão de servidores temporários firmados entre a SECRETARIA 
dE ESTado dE EdUcaÇÃo – EliaNE diaS doS SaNToS, laiS SUSaNGE-
la dE aNdradE carValHo PalMEira, claUdirENE SoarES riBEiro, 
EliaNa liMa da SilVa, EllEM SUSaNa raBElo do NaSciMENTo, GlEY-
cE dE NaZarE rodriGUES da SilVa, MaElEM araGÃo TENorio, lUcE-
lia adriaNa MarTiNS, PHaBlYcio fariaS cardoSo e NiVEa MoNTEiro 
dE oliVEira cardoSo.
acÓrdÃo N.º 61.575
(Processo n.º 52283-0/2018)
assunto: PENSÃo
requerente: iNSTiTUTo dE GESTÃo PrEVidENciária do ESTado do Pará
Proposta de decisão: conselheiro Substituto EdValdo fErNaNdES dE SoUZa
formalizador da decisão:  conselheiro lUÍS da cUNHa TEiXiEra (art. 
191, § 3º, do regimento interno)
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, 
unanimemente, nos termos da proposta de decisão do relator, com 
fundamento no art. 34, inciso ii e parágrafo único, c/c o art. 35, da lei 
complementar n.º 81, de 26 de abril de 2012, deferir o registro do ato 
de Pensão consubstanciado na PorTaria PS nº 0863, de 01/03/2018, 
em favor de WilBEr aBEl NaVarro VEiNTEMilla, dependente da ex-
segurada Maria de Nazaré da cunha Jacarandá Veintemilla.

acÓrdÃo Nº. 61.576
(Processo n.º 2015/51495-9)
assunto:  aPoSENTadoria
requerente:  MiNiSTÉrio PÚBlico dE coNTaS do ESTado do Pará
Proposta de decisão: conselheiro Substituto JUliVal SilVa rocHa
formalizador da decisão:  conselheiro odiloN iNácio TEiXEira (§ 3º do 
art. 191 do regimento interno).
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, 
unanimemente, nos termos da Proposta de decisão do relator, 
com fundamento nos arts. 34, inciso ii, parágrafo único e 35 da lei 
complementar nº. 81, de 26 de abril de 2012, deferir o registro do ato de 
aposentadoria consubstanciado na PorTaria nº. 224, de 10/09/2015, em 
favor de iracEMa TEiXEira BraGa, no cargo de Procuradora de contas, 
lotada no Ministério Público de contas do Estado do Pará.

Protocolo: 687356
acÓrdÃo Nº 61.224
(Processo nº. 2009/53224-2)
assunto: Prestação de contas referente ao convênio SEPof nº 175/2008
responsável/interessado(a): iTaMar cardoSo do NaSciMENTo, Prefei-
to da municipalidade de Goianésia do Pará, à época.
advogado: GaBriEl dE liMa laVarEda rEiS, oaB/Pa Nº 28.743
relatora: conselheira Maria dE loUrdES liMa dE oliVEira
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, una-
nimemente, nos termos do voto da relatora, com fundamento no art. 56, 
inciso iii, alíneas “b” e “d”, c/c os arts. 62, 82, parágrafo único, e 83, inciso 
Viii, da lei complementar n.º 81, de 26 de abril de 2012:
•Julgar irregulares as contas e condenar o Sr. ITAMAR CARDOSO DO NAS-
ciMENTo, cPf nº 154.517.206-49, Prefeito do Município de Goianésia do 
Pará à época da celebração do convênio, à devolução aos cofres públicos 
estaduais a quantia de r$ 117.029,97 (cento e dezessete mil, vinte e nove 
reais e noventa e sete centavos), atualizada a partir de 05/12/2008 e 
acrescida dos consectários legais.
•Aplicar-lhe as multas de R$ 1.001,03 (mil e um reais e três centavos) pelo des-
cumprimento do artigo 242, do ato nº 63/2012 c/c artigo 82 da lei complementar 
81/2012 – loTcE/Pa e r$ 1.001,03 (mil e um reais e três centavos), pela remessa 
intempestiva, nos termos do artigo 243, inciso iii, alínea “b” do ri-TcE/Pa.
•Determinar, o encaminhamento de cópia dos presentes autos ao Ministé-
rio Público Estadual para que adote as providências cabíveis.
os valores supramencionados deverão ser recolhidos no prazo de 30 (trin-
ta) dias, contados da publicação desta decisão no Diário Oficial do Estado, 
obedecendo para o recolhimento das multas o disposto na lei Estadual n.º 
7.086/2008, c/c os arts. 2º, iV, e 3º da resolução TcE n.º 17.492/2008.
Este acórdão constitui título executivo, passível de cobrança judicial da 
dívida líquida e certa decorrente do débito imputado e das cominações de 
multas, em caso de não recolhimento no prazo legal, conforme estabelece 
o art. 71, § 3º, da constituição federal.
Plenário “conselheiro Emílio Martins”, em 20 de janeiro de 2021.
*Republicado por retificação.

Protocolo: 685833
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MiNistÉrio PÚBLico
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..

MiNistÉrio PÚBLico
do estado do ParÁ

.

.

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº 2186/2021-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, usando de suas atribuições legais, e 
considerando os termos do ofício circular n.º 001/2021, de 07/05/2021, 
protocolizado no “SiP” sob o n.º 6280/2021, em 10/05/2021,
r E S o l V E:
dESiGNar a Promotora de Justiça JUliaNa diaS fErrEira dE PiNHo No-
BrE para, sem prejuízo de suas atribuições, na qualidade de representante 
do Ministério Público do Estado do Pará, compor a comissão de Estudos 
para Definição das Diretrizes da Educação do Campo, Quilombola, Indígena 
e Extrativista, junto à assembleia legislativo do Estado do Pará, a contar 
de 21/07/2021, até ulterior deliberação.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa. 
 Belém, 02 de agosto de 2021.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa
Portaria Nº 2187/2021-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa do ESTado do Pará, no uso de suas 
atribuições legais;
coNSidEraNdo os princípios constitucionais consignados no art. 37 da 
constituição federal e art. 20 da constituição Estadual, em especial os da 
eficiência e economicidade;
coNSidEraNdo os termos do art. 8º, da lei complementar nº 173, de 
27 de maio de 2020, que estabeleceu o Programa federativo de Enfrenta-
mento ao Novo coronavírus e que alterou dispositivos da lei de respon-
sabilidade fiscal;
coNSidEraNdo, ainda, a necessidade de realização de estudos e análises 
das atuais medidas de contenção, redução e monitoramentos de gastos no 
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âmbito do Ministério Público;
CONSIDERANDO, por fim, o momento fiscal vigente, principalmente em decor-
rência das novas diretrizes traçadas pela Emenda constitucional nº 109/2021;
r E S o l V E:
art. 1º instituir a comissão Especial de estudos, análises e atualização das 
medidas vigentes de contenção, redução e monitoramento de gastos no âm-
bito do Ministério Público do Estado do Pará, com a seguinte composição:
i – Subprocurador-Geral de Justiça, para a área Técnico-administrativa, 
que a presidirá;
ii – assessoria de Planejamento da Procuradoria-Geral de Justiça;
iii – comissão de controle interno;
iV – departamento financeiro;
V – departamento de administração;
Vi – departamento de recursos Humanos;
Vii – departamento de obras e Manutenção e;
Viii – departamento de informática.
art. 2º. compete à comissão Especial apresentar ao Procurador-Geral de 
Justiça proposta de ato normativo com novas e atuais regras de contenção, 
redução e monitoramento de gastos, inclusive mecanismos administrativos 
que visem à melhoria e racionalização das rotinas de trabalho, para tornar 
mais eficientes e econômicas as atividades desenvolvidas na Instituição.
art. 3º o prazo para conclusão dos trabalhos e competências previstos no artigo 
anterior, será de 60 (sessenta) dias, contados da data de publicação desta PorTaria.
art. 4º Esta PorTaria entra em vigor na data de sua publicação.
art. 5° ficam revogadas as PorTarias nº 6.091/2015-MP/PGJ e 
1960/2020-MP/PGJ.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa. 
 Belém, 02 de agosto de 2021.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa

Protocolo: 687216
Portaria Nº 0636/2021-MP/sUB-Ji
a SUBProcUradora-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-
iNSTiTUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela 
PorTaria nº 114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018;
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 garantir a eficaz continuidade dos servi-
ços ministeriais no âmbito do 5º cargo da promotoria de justiça de Marabá;
coNSidEraNdo os termos do expediente protocolizado sob nº 10424/2021;
r E S o l V E:
DESIGNAR o promotor de justiça MÁRCIO DE ALMEIDA FARIAS para oficiar 
na sessão do tribunal do júri pautada para o dia 30/7/2021, referente aos 
autos do processo nº 0004530-35.2019.8.14.0028, de atribuição do 5º 
cargo da promotoria de justiça de Marabá, podendo adotar medidas perti-
nentes, inclusive interpor recursos, sem prejuízo das demais atribuições.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTiTUcioNal.
Belém, 28 de julho de 2021.
Maria do Socorro MarTiNS carValHo MENdo
Subprocuradora-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional, em exercício
Portaria Nº 0637/2021-MP/sUB-Ji
a SUBProcUradora-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-
iNSTiTUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela 
PorTaria nº 114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018;
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 garantir a eficaz continuidade dos ser-
viços ministeriais no âmbito do cargo da promotoria de justiça de Tucumã;
coNSidEraNdo os termos do expediente protocolizado sob nº 
10450/2021;
r E S o l V E:
DESIGNAR o promotor de justiça LUIZ DA SILVA SOUZA para oficiar na 
sessão do tribunal do júri pautada para o dia 3/8/2021, referente aos autos 
do processo nº 0004264-77.2018.8.14.0062, de atribuição do cargo da 
promotoria de justiça de Tucumã, podendo adotar medidas pertinentes, 
inclusive interpor recursos, sem prejuízo das demais atribuições.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTiTUcioNal.
Belém, 28 de julho de 2021.
Maria do Socorro MarTiNS carValHo MENdo
Subprocuradora-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional, em exercício
Portaria Nº 0638/2021-MP/sUB-Ji
a SUBProcUradora-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-
iNSTiTUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela 
PorTaria nº 114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018;
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 garantir a eficaz continuidade dos servi-
ços ministeriais no âmbito do cargo da promotoria de justiça de oriximiná;
coNSidEraNdo os termos do expediente protocolizado sob nº 10342/2021;
r E S o l V E:
dESiGNar o promotor de justiça PaUlo iGor Barra NaSciMENTo para 
oficiar na sessão do tribunal do júri pautada para o dia 6/8/2021, referente 
aos autos do processo nº 0000782-31.2020.8.14.0037, de atribuição do 
cargo da promotoria de justiça de oriximiná, podendo adotar medidas per-
tinentes, inclusive interpor recursos, sem prejuízo das demais atribuições.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTiTUcioNal.
Belém, 28 de julho de 2021.
Maria do Socorro MarTiNS carValHo MENdo
Subprocuradora-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional, em exercício

Portaria Nº 0639/2021-MP/sUB-Ji
o SUBProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-
iNSTiTUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela 
PorTaria nº 114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018;
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 garantir a eficaz continuidade dos serviços 
ministeriais no âmbito do 1º cargo da promotoria de justiça de almeirim;
coNSidEraNdo os termos do expediente protocolizado sob 
nº 10149/2021;
r E S o l V E:
dESiGNar o promotor de justiça lUciaNo aUGUSTo araÚJo da coS-
TA para, sem prejuízo das demais atribuições, oficiar nas sessões do tribu-
nal do júri, de atribuição do 1º cargo da promotoria de justiça de almeirim, 
referentes aos autos de processos e dias indicados, podendo adotar medi-
das pertinentes, inclusive interpor recursos:
i – processo nº 0800389-75.2020.8.14.0004, dia 17/8/2021;
ii – processo nº 0006709-82.2017.8.14.0004, dia 18/8/2021.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTiTUcioNal.
Belém, 28 de julho de 2021.
Maria do Socorro MarTiNS carValHo MENdo
Subprocuradora-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional, em exercício
Portaria Nº 0640/2021-MP/sUB-Ji
o SUBProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-
iNSTiTUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela 
PorTaria nº 114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018;
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 garantir a eficaz continuidade dos serviços 
ministeriais no âmbito do 2º cargo da promotoria de justiça de itaituba;
coNSidEraNdo os termos do expediente protocolizado sob nº 9960/2021;
r E S o l V E:
dESiGNar a promotora de justiça PaTrÍcia carValHo MEdrado aSS-
MANN para, sem prejuízo das demais atribuições, oficiar nas sessões do 
tribunal do júri, de atribuição do 2º cargo da promotoria de justiça de itai-
tuba, referentes aos autos de processos e dias indicados, podendo adotar 
medidas pertinentes, inclusive interpor recursos:
i – processo nº 0000429-48.2011.8.14.0024, dia 16/8/2021;
ii – processo nº 0000337-83.2000.8.14.0024, dia 17/8/2021;
iii – processo nº 0001824-28.2005.8.14.0024, dia 18/8/2021;
iV – processo nº 0006050-08.2020.8.14.0024, dia 19/8/2021;
V – processo nº 0802607-16.2020.14.0024, dia 20/8/2021.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTiTUcioNal.
Belém, 28 de julho de 2021.
Maria do Socorro MarTiNS carValHo MENdo
Subprocuradora-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional, em exercício

Protocolo: 687482
.

aViso de LicitaÇÃo
.

Sessão de Continuidade 
o Ministério Público do Estado do Pará, por meio da comissão Permanente 
de licitação, convoca as empresas licitantes a participarem da sessão que 
dará continuidade à Tomada de Preços nº 001/2021-MP/Pa (lote i – re-
forma em sede do MPPa no município de São domingos do capim; lote 
ii - reforma em sede do MPPa no município de Tucumã; lote iii – refor-
ma em sede do MPPa no município de Mãe do rio), a ser realizada no dia 
06/08/2021, às 11h00, no auditório Natanel leitão, situado à rua João 
diogo, 100, térreo, cidade Velha, Belém-Pa, oportunidade na qual será 
divulgado o resultado da fase de habilitação do certame.

Protocolo: 687133
aViso de LicitaÇÃo
Modalidade: concorrência.
Número: 002/2021-MP/PA.
objeto: rEGiSTro dE PrEÇoS Para SErViÇo dE ElaBoraÇÃo dE Pro-
JEToS dE arQUiTETUra E ProJEToS coMPlEMENTarES.
Entrega do Edital: No Portal da Transparência do site www.mppa.mp.br, ou 
no Ministério Público do Estado, na atividade de licitações e contratos, sito 
à rua João diogo nº 100, das 08:00 as 14:00 horas, de segunda a sexta 
feira, mediante apresentação de pendrive ou similar.
responsável pelo certame: Hezedequias Mesquita da costa.
local de abertura: Edifício Sede do MPPa, auditório Natanael leitão, rua 
João diogo Nº 100, Térreo, cidade Velha, Belém, Pará.
data da abertura: 02/09/2021.
credenciamento: 09:30h (horário local).
início da Sessão: 10:00h (horário local).
orçamento:
atividade: 12101.03.091.1494.8758 – Promoção e defesa dos direitos 
constitucionais
Elemento de despesa: 4490.51 – obras e instalações
fonte: 0101 – recursos ordinários
ordenador responsável: cesar Bechara Nader Mattar Júnior

Protocolo: 687488
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.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria Nº 2188/2021-MP/PGJ
o dirETor do dEParTaMENTo fiNaNcEiro, usando das atribuições que 
lhe foram delegadas por meio da PorTaria nº 074/2015-MP/PGJ,
r E S o l V E: coNcEdEr a JoilSoN fErrEira VaZ, aUXiliar dE adMi-
NiSTraÇÃo, Matrícula n.º 999.3104, lotado na Promotoria de Justiça de 
Medicilândia, a importância de r$ 2.000,00 (dois mil reais), para ocorrer 
com despesas de Pronto Pagamento, período de aplicação 26/7/2021 até 
24/9/2021, conforme abaixo:
ProGraMa dE TraBalHo 12101.03.091.1494.8758
Promoção e defesa dos direitos constitucionais.
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.
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa. 
 Belém, 02 de agosto de 2021.
Marcio roBErTo SilVa MENEZES
dirETor do dEParTaMENTo fiNaNcEiro
Portaria Nº 2189/2021-MP/PGJ
o dirETor do dEParTaMENTo fiNaNcEiro, usando das atribuições que 
lhe foram delegadas por meio da PorTaria n.º 074/2015-MP/PGJ,
r E S o l V E: coNcEdEr a aliNE KaroliNE diaS MESQUiTa, aSSESSo-
ra dE PJ dE 1ª ENTrÂNcia, Matrícula n.º 999.2988, lotada na Promotoria 
de Justiça de itupiranga, a importância de r$ 2.000,00 (dois mil reais), 
para ocorrer com despesas de Pronto Pagamento, período de aplicação 
26/7/2021 até 24/9/2021, conforme abaixo:
ProGraMa dE TraBalHo 12101.03.091.1494.8758
Promoção e defesa dos direitos constitucionais.
foNTE dE rEcUrSoS 0101000000
NaTUrEZa da dESPESa
3390-30 - Material de consumo - r$ 420,00
3390-36 - o.S. Terceiros - P. física - r$ 1.080,00
3390-39 - o.S. Terceiros - P. Jurídica - r$ 500,00
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.
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa. 
 Belém, 02 de agosto de 2021.
Marcio roBErTo SilVa MENEZES
dirETor do dEParTaMENTo fiNaNcEiro

Protocolo: 687147
..

diÁria
.

Republicada por alteração na original publicada no D.O.E. de 20 de 
julho de 2021
Portaria Nº 1980/2021-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 120150/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: EdGar GoMES MoNTEiro
carGo/fUNÇÃo: corPo oP MiliTar (SarGENTo PM) - MP.fG.GM ii
MaTrÍcUla: 999.2955
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: lei Estadual n.º 5.119, de 16/5/1984 c/c lei Estadual 
n.º 7.551, de 14/9/2011; art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994.
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Santa izabel do Pará/Pa
PErÍodo(S): 01/07/2021 - 01/07/2021, 05/07/2021 - 06/07/2021, 
08/07/2021 - 08/07/2021, 12/07/2021 - 14/07/2021, 15/07/2021 - 
16/07/2021, 20/07/2021 - 21/07/2021, 22/07/2021 - 22/07/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 6 (seis) diaria(s)
fiNalidadE: Escolta Policial
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS . 
 BElÉM/Pa , 14 de julho de 2021.
MicHEllE BarBoSa dE BriTo
dirETora do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, EM EXErcÍcio
Portaria Nº 2134/2021-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 121111/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: EricSoN NaSciMENTo da SilVa
carGo/fUNÇÃo: MoToriSTa - aoM-a-iii
MaTrÍcUla: 999.1131
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: capanema - Pa
dESTiNo(S): capitão Poço/Pa
PErÍodo(S): 20/07/2021 - 20/07/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: condução de membro/servidor à serviço do MPPa - conduzir 

o servidor José aremilton alves de oliveira até a PJ de capitão Poço/Pa.
ordENador(a) da dESPESa: Ubiragilda Silva Pimentel, em exercício
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS . 
 BElÉM/Pa , 28 de julho de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 2137/2021-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 121144/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: EdiNEi GoNcalVES doS rEiS
carGo/fUNÇÃo: MoToriSTa - aoM-B-iii
MaTrÍcUla: 999.940
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: castanhal - Pa
dESTiNo(S): igarapé-Miri/Pa, abaetetuba/Pa, Moju/Pa, Belém/Pa, Salvaterra/Pa
PErÍodo(S): 12/07/2021 - 14/07/2021, 19/07/2021 - 23/07/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 7 (sete) diaria(s)
fiNalidadE: condução de membro/servidor à serviço do MPPa - conduzir 
a PJ ione Missae da Silva Nakamura até os municípios de igarapé-Miri, 
abatetuba, Moju, Belém e Salvaterra/Pa.
ordENador(a) da dESPESa: Ubiragilda Silva Pimentel, em exercício
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS . 
 BElÉM/Pa , 28 de julho de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 2138/2021-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 121166/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: ricardo PErEira ValUar
carGo/fUNÇÃo: corPo oP MiliTar (SarGENTo BM) - MP.fG.GM ii
MaTrÍcUla: 999.2251
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: lei Estadual n.º 5.119, de 16/5/1984 c/c lei Estadual 
n.º 7.551, de 14/9/2011; art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994.
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Salinópolis/Pa
PErÍodo(S): 20/07/2021 - 21/07/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidadE: cumprimento de mandados judiciais
ordENador(a) da dESPESa: Ubiragilda Silva Pimentel, em exercício
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS . 
 BElÉM/Pa , 28 de julho de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 2140/2021-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 121451/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: PaTricia carValHo MEdrado aSSMaNN
carGo/fUNÇÃo: coordenador da região administrativa Marajó ii (Polo Breves)
MaTrÍcUla: 999.2356
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Breves - Pa
dESTiNo(S): Belém/Pa, itaituba/Pa, Santarém/Pa
PErÍodo(S): 12/08/2021 - 23/08/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 11 e 1/2 (dez e um e meia) diaria(s)
fiNalidadE: Tribunal do Júri - Participar de sessão do Tribunal do Juri 
nos autos do Processo nº. 0000429- 48.2011.8.14.0024; nº. 0000337-
83.2000.8.14.0024; nº. 0001824-28.2005.8.14.0024; nº. 0006050-
08.2020.8.14.0024; e nº. 0802607-16.2020.8.14.0024.
ordENador(a) da dESPESa: cesar Bechara Nader Mattar Junior
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS . 
 BElÉM/Pa , 28 de julho de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 2141/2021-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 121001/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: GEiSMario SilVa doS SaNToS
carGo/fUNÇÃo: oficial dE SErVicoS aUXiliarES - aoa-B-iii
MaTrÍcUla: 999.915
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
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oriGEM: Marabá - Pa
dESTiNo(S): São Geraldo do araguaia/Pa
PErÍodo(S): 03/08/2021 - 04/08/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidadE: Entrega de notificação - dar cumprimento de diligencias naquele município.
ordENador(a) da dESPESa: Ubiragilda Silva Pimentel, em exercício
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS . 
 BElÉM/Pa , 28 de julho de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 2142/2021-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 121535/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: fraNciSco cHarlES PacHEco TEiXEira
carGo/fUNÇÃo: 3o Promotor de Justiça de Tucuruí
MaTrÍcUla: 999.1697
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Tucuruí - Pa
dESTiNo(S): Marabá/Pa
PErÍodo(S): 20/07/2021 - 22/07/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 2 e 1/2 (dois e meia) diaria(s)
fiNalidadE: levantamento de informações - dar cumprimento de Medida 
cautelar Sigilosa
ordENador(a) da dESPESa: Ubiragilda Silva Pimentel, em exercício
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS . 
 BElÉM/Pa , 28 de julho de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 2143/2021-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 121176/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: carloS alBErTo da MaTa VEloSo
carGo/fUNÇÃo: aUXiliar dE SErVicoS GEraiS - aoG-B-i
MaTrÍcUla: 999.1440
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Bonito/Pa, Santa luzia do Pará/Pa, ourém/Pa, capitão Poço/
Pa, Garrafão do Norte/Pa
PErÍodo(S): 16/08/2021 - 21/08/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 5 e 1/2 (cinco e meia) diaria(s)
fiNalidadE: acompanhamento de membro - Prestar apoio ao correge-
dor-Geral e equipe de trabalho nas atividades de correição ordinária nos 
cargos das PJ´s de Bonito, Santa luzia do Pará, ourém, capitão Poço e 
Garrafão do Norte/Pa.
ordENador(a) da dESPESa: Ubiragilda Silva Pimentel, em exercício
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS . 
 BElÉM/Pa , 28 de julho de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 2144/2021-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 121688/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: NEY TaPaJoS fErrEira fraNco
carGo/fUNÇÃo: Promotor de Justiça de curuçá
MaTrÍcUla: 999.822
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: curuçá - Pa
dESTiNo(S): São caetano de odivelas/Pa
PErÍodo(S): 26/07/2021 - 28/07/2021, 02/08/2021 - 04/08/2021, 
09/08/2021 - 10/08/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 4 (quatro) diaria(s)
fiNalidadE: acumulação
ordENador(a) da dESPESa: Ubiragilda Silva Pimentel, em exercício
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS . 
 BElÉM/Pa , 28 de julho de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 2145/2021-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 122068/2021 conforme abaixo relacionado:

NoME: GElSoN doS SaNToS fEio
carGo/fUNÇÃo: aUXiliar dE SErVicoS dE MaNUTENcao - aoS-B-i
MaTrÍcUla: 999.1488
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: abaetetuba - Pa
dESTiNo(S): Barcarena/Pa
PErÍodo(S): 30/07/2021 - 30/07/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: reparos em bens móveis/imóveis - realizar serviços de re-
paros na sala de informática e nos gabinetes dos Membros daquela PJ.
ordENador(a) da dESPESa: Ubiragilda Silva Pimentel, em exercício
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS . 
 BElÉM/Pa , 28 de julho de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 2146/2021-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 121207/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: Marco aUrElio SoUZa dE oliVEira
carGo/fUNÇÃo: aSSESSor ESPEcialiZado - MP.cPcE-102.4
MaTrÍcUla: 999.3274
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): igarapé-açu/Pa
PErÍodo(S): 27/07/2021 - 27/07/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: levantamento de informações
ordENador(a) da dESPESa: Ubiragilda Silva Pimentel, em exercício
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS . 
 BElÉM/Pa , 28 de julho de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 2147/2021-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 121657/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: EdEr GoMES dE SoUZa
carGo/fUNÇÃo: MoToriSTa - aoM-B-ii
MaTrÍcUla: 999.1311
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Marabá - Pa
dESTiNo(S): São Geraldo do araguaia/Pa
PErÍodo(S): 03/08/2021 - 04/08/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidadE: condução de membro/servidor à serviço do MPPa - conduzir o ser-
vidor Geismario Silva dos Santos até o município de São Geraldo do araguaia/Pa.
ordENador(a) da dESPESa: Ubiragilda Silva Pimentel, em exercício
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS . 
 BElÉM/Pa , 28 de julho de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 2148/2021-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 120610/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: JoSciElE ViEira doS rEiS lacErda
carGo/fUNÇÃo: aUXiliar dE adMiNiSTracao - aUd-a-iii
MaTrÍcUla: 999.2121
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: São Miguel do Guamá - Pa
dESTiNo(S): Salinópolis/Pa
PErÍodo(S): 28/07/2021 - 30/07/2021, 04/08/2021 - 06/08/2021, 
11/08/2021 - 13/08/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 7 e 1/2 (sete e meia) diaria(s)
fiNalidadE: Substituição de servidor
ordENador(a) da dESPESa: Ubiragilda Silva Pimentel, em exercício
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS . 
 BElÉM/Pa , 28 de julho de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 2149/2021-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 121385/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: rafaEl SoriaNo doS SaNToS
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carGo/fUNÇÃo: corPo oP MiliTar (caBo PM) - MP.fG.GM i
MaTrÍcUla: 999.3322
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: lei Estadual n.º 5.119, de 16/5/1984 c/c lei Estadual 
n.º 7.551, de 14/9/2011; art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994.
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): igarapé-Miri/Pa, abaetetuba/Pa, Moju/Pa
PErÍodo(S): 13/07/2021 - 14/07/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidadE: Escolta Policial
ordENador(a) da dESPESa: Ubiragilda Silva Pimentel, em exercício
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS . 
 BElÉM/Pa , 28 de julho de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 2150/2021-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 121653/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: fraNciSco SiMEao dE alMEida JUNior
carGo/fUNÇÃo: Promotor de Justiça de Santarém Novo
MaTrÍcUla: 999.2327
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Santarém Novo - Pa
dESTiNo(S): Bragança/Pa
PErÍodo(S): 02/08/2021 - 05/08/2021, 09/08/2021 - 12/08/2021, 
16/08/2021 - 18/08/2021, 23/08/2021 - 25/08/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 8 (oito) diaria(s) fiNalidadE: acumulação
ordENador(a) da dESPESa: Ubiragilda Silva Pimentel, em exercício
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS . 
 BElÉM/Pa , 28 de julho de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 2154/2021-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 121090/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: TESSa lUcia PESSoa MUNiZ
carGo/fUNÇÃo: corPo oP MiliTar (caBo PM) - MP.fG.GM i
MaTrÍcUla: 999.2177
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: lei Estadual n.º 5.119, de 16/5/1984 c/c lei Estadual 
n.º 7.551, de 14/9/2011; art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994.
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Salinópolis/Pa
PErÍodo(S): 20/07/2021 - 21/07/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidadE: cumprimento de mandados judiciais - dar cumprimento de 
Medida cautelar Sigilosa
ordENador(a) da dESPESa: Ubiragilda Silva Pimentel, em exercício
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS . 
 BElÉM/Pa , 28 de julho de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 2155/2021-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 121278/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: rodriGo SilVa VaScoNcEloS
carGo/fUNÇÃo: Promotor de Justiça de Portel
MaTrÍcUla: 999.2843
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Portel - Pa
dESTiNo(S): Breves/Pa
PErÍodo(S): 03/08/2021 - 05/08/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 2 e 1/2 (dois e meia) diaria(s)
fiNalidadE: Tribunal do Júri - Participar de sessao do Tribunal do Juri nos 
autos do Processo nº Processo n.º 0004671-21.2013..814.0010.
ordENador(a) da dESPESa: Ubiragilda Silva Pimentel, em exercício
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS . 
 BElÉM/Pa , 28 de julho de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 2156/2021-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 

âmbito do expediente nº 121938/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: JUNiValdo da SilVa NoNaTo
carGo/fUNÇÃo: aUXiliar dE SErVicoS GEraiS - aoG-c-iii
MaTrÍcUla: 999.560
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): São francisco do Pará/Pa, Maracanã/Pa, acará/Pa
PErÍodo(S): 04/08/2021 - 05/08/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidadE: levantamento de informações
ordENador(a) da dESPESa: Ubiragilda Silva Pimentel, em exercício
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS . 
 BElÉM/Pa , 28 de julho de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 2157/2021-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 121745/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: JoSE arEMilToN alVES dE oliVEira
carGo/fUNÇÃo: TEcNico - PSicoloGo - aTc-B-iii
MaTrÍcUla: 999.912
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: capanema - Pa
dESTiNo(S): Bragança/Pa
PErÍodo(S): 30/07/2021 - 30/07/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: Elaboração de relatório psicosocial - realizar estudo psicossocial 
de pessoa idosa em situação de violação de direitos naquele município.
ordENador(a) da dESPESa: Ubiragilda Silva Pimentel, em exercício
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS . 
 BElÉM/Pa , 28 de julho de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 2158/2021-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 121408/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: JoSE riBaMar BarroS da crUZ
carGo/fUNÇÃo: MoToriSTa - aoM-c-V
MaTrÍcUla: 999.251
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): ourém/Pa, São Miguel do Guamá/Pa
PErÍodo(S): 02/08/2021 - 06/08/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 4 e 1/2 (quatro e meia) diaria(s)
fiNalidadE: condução de membro/servidor à serviço do MPPa - conduzir 
o servidor raimundo de Souza Mendonça filho até os municípios de ourém 
e São Miguel do Guamá/Pa.
ordENador(a) da dESPESa: Ubiragilda Silva Pimentel, em exercício
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS . 
 BElÉM/Pa , 28 de julho de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 2159/2021-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 121565/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: alEXaNdrE doS SaNToS coSTa
carGo/fUNÇÃo: aUXiliar dE SErVicoS dE MaNUTENcao - aoS-B-i
MaTrÍcUla: 999.1659
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): castanhal/Pa
PErÍodo(S): 28/07/2021 - 29/07/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 (um) diaria(s)
fiNalidadE: reparos em bens móveis/imóveis
ordENador(a) da dESPESa: Ubiragilda Silva Pimentel, em exercício
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS . 
 BElÉM/Pa , 28 de julho de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 2163/2021-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 121787/2021 conforme abaixo relacionado:
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NoME: aNToNio carloS araUJo PirES
carGo/fUNÇÃo: aUXiliar dE SErVicoS GEraiS - aoG-c-ii
MaTrÍcUla: 999.471
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Goianésia do Pará/Pa
PErÍodo(S): 27/07/2021 - 30/07/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 3 e 1/2 (tres e meia) diaria(s)
fiNalidadE: reparos em bens móveis/imóveis
ordENador(a) da dESPESa: Ubiragilda Silva Pimentel, em exercício
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS . 
 BElÉM/Pa , 29 de julho de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 2164/2021-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 121687/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: EdiNEi GoNcalVES doS rEiS
carGo/fUNÇÃo: MoToriSTa - aoM-B-iii
MaTrÍcUla: 999.940
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: castanhal - Pa
dESTiNo(S): Paragominas/Pa
PErÍodo(S): 04/08/2021 - 05/08/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidadE: condução de membro/servidor à serviço do MPPa - conduzir 
a PJ ione Missae da Silva Nakamura até o município de Paragominas/Pa.
ordENador(a) da dESPESa: Ubiragilda Silva Pimentel, em exercício
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS . 
 BElÉM/Pa , 29 de julho de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 2165/2021-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 121958/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: THaiS rodriGUES crUZ ToMaZ
carGo/fUNÇÃo: Promotor de Justiça de Goianésia do Pará
MaTrÍcUla: 999.2752
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Goianésia do Pará - Pa
dESTiNo(S): Breu Branco/Pa
PErÍodo(S): 27/07/2021 - 27/07/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: acumulação
ordENador(a) da dESPESa: Ubiragilda Silva Pimentel, em exercício
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS . 
 BElÉM/Pa , 29 de julho de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 2166/2021-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 122034/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: JoZiMo aZEVEdo BoTElHo
carGo/fUNÇÃo: MoToriSTa - aoM-B-iii
MaTrÍcUla: 999.1126
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Santa izabel do Pará/Pa
PErÍodo(S): 13/07/2021 - 14/07/2021, 16/07/2021 - 16/07/2021, 
18/07/2021 - 24/07/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 5 (cinco) diaria(s)
fiNalidadE: cumprimento de mandados judiciais - dar cumprimento de 
Medida cautelar Sigilosa
ordENador(a) da dESPESa: Ubiragilda Silva Pimentel, em exercício
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS . 
 BElÉM/Pa , 29 de julho de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 2168/2021-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 121855/2021 conforme abaixo relacionado:

NoME: JoZiMo aZEVEdo BoTElHo
carGo/fUNÇÃo: MoToriSTa - aoM-B-iii
MaTrÍcUla: 999.1126
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Vitória do Xingu/Pa
PErÍodo(S): 27/07/2021 - 30/07/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 3 e 1/2 (tres e meia) diaria(s)
fiNalidadE: cumprimento de mandados judiciais - dar cumprimento de 
Medida cautelar Sigilosa
ordENador(a) da dESPESa: Ubiragilda Silva Pimentel, em exercício
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS . 
 BElÉM/Pa , 29 de julho de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 2169/2021-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 121850/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: KaTia JordY fiGUEirEdo
carGo/fUNÇÃo: aSSESSor ESPEcialiZado dE aPoio TEcNico-oPE-
racioNal JUdicial E EXTraJUdicial
MaTrÍcUla: 999.968
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): altamira/Pa
PErÍodo(S): 03/08/2021 - 04/08/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidadE: levantamento de informações - realizar inspeção em abrigo 
de idosos no município de altamira/Pa.
ordENador(a) da dESPESa: Ubiragilda Silva Pimentel, em exercício
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS . 
 BElÉM/Pa , 29 de julho de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 2170/2021-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 122112/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: alaN cliff SoUZa SilVa
carGo/fUNÇÃo: TEcNico EM iNforMaTica - aai-a-iii
MaTrÍcUla: 999.1867
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: itaituba - Pa
dESTiNo(S): Jacareacanga/Pa
PErÍodo(S): 09/08/2021 - 13/08/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 4 e 1/2 (quatro e meia) diaria(s)
fiNalidadE: reparos em bens móveis/imóveis - realizar serviços de ma-
nutenção nos equipamentos de informática daquela PJ.
ordENador(a) da dESPESa: Ubiragilda Silva Pimentel, em exercício
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS . 
 BElÉM/Pa , 29 de julho de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 2172/2021-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 121702/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: Jair SoUZa MEirElES
carGo/fUNÇÃo: aUXiliar dE SErVicoS dE MaNUTENcao - aoS-B-iii
MaTrÍcUla: 999.1114
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): colares/Pa
PErÍodo(S): 02/08/2021 - 06/08/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 4 e 1/2 (quatro e meia) diaria(s)
fiNalidadE: reparos em bens móveis/imóveis - realizar serviços de ma-
nutenção na PJ de colares/Pa.
ordENador(a) da dESPESa: Ubiragilda Silva Pimentel, em exercício
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS . 
 BElÉM/Pa , 29 de julho de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
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Portaria Nº 2173/2021-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 122029/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: ioNE MiSSaE da SilVa NaKaMUra
carGo/fUNÇÃo: 8o Promotor de Justiça de castanhal
MaTrÍcUla: 999.1534
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: castanhal - Pa
dESTiNo(S): Belém/Pa, Santarém/Pa
PErÍodo(S): 30/07/2021 - 03/08/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 4 e 1/2 (quatro e meia) diaria(s)
fiNalidadE: acumulação
ordENador(a) da dESPESa: Ubiragilda Silva Pimentel, em exercício
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS . 
 BElÉM/Pa , 29 de julho de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 2174/2021-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 122033/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: SUldBlaNo oliVEira GoMES
carGo/fUNÇÃo: Promotor de Justiça de Tucumã
MaTrÍcUla: 999.2340
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Tucumã - Pa
dESTiNo(S): São félix do Xingu/Pa
PErÍodo(S): 27/07/2021 - 29/07/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 2 e 1/2 (dois e meia) diaria(s)
fiNalidadE: acumulação
ordENador(a) da dESPESa: Ubiragilda Silva Pimentel, em exercício
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS . 
 BElÉM/Pa , 29 de julho de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 2179/2021-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 121974/2021 conforme abaixo relacionado:
NoME: fraNK roBErTo liMa MaToS
carGo/fUNÇÃo: aSSESSor MiliTar iii - cPc-MP-GM iii
MaTrÍcUla: 999.3269
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: lei Estadual n.º 5.119, de 16/5/1984 c/c lei Estadual 
n.º 7.551, de 14/9/2011; art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994.
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Tucuruí/Pa
PErÍodo(S): 27/07/2021 - 31/07/2021
QUaNTidadE dE diáriaS: 4 e 1/2 (quatro e meia) diaria(s)
FINALIDADE: Instalação e Configuração de Central de Alarme
ordENador(a) da dESPESa: Ubiragilda Silva Pimentel, em exercício
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS . 
 BElÉM/Pa , 30 de julho de 2021.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS

Protocolo: 687059
.

oUtras MatÉrias
.

Portaria Pa 17/2021-MP/5ª PJM
o Ministério Público do Estado do Pará, por intermédio da 5ª Promotora de 
Justiça de Marituba, dra. Eliane cristina Pinto Moreira, titular, no uso de 
suas atribuições constitucionais previstas no art. 129, ii, da constituição 
federal de 1988 e com base no art. 26, i, da lei nº 8.625/1993, bem 
como nas disposições da resolução nº 174/2017 do cNMP e resolução nº 
007/2019 do cPJ, resolve instaurar o presente Procedimento administrati-
vo 000107-025/2021:
Polo aTiVo: coletividade/Projeto Vida digna/ Vicente de Paulo da costa 
fonseca e Ministério Púbico do Estado do Pará.
Polo PaSSiVo: Município de Marituba.
oBJETo da aPUraÇÃo: objetiva acompanhar politicas públicas já em cur-
so e/ou a serem adotadas pelo Município de Marituba para o acolhimento e 
tratamento, bem como outras ações voltadas aos animais de rua e/ou em 
condições de perigo e maus tratos.
 EliaNE criSTiNa PiNTo MorEira (5ª Promotora de Justiça cível e defe-
sa do consumidor, do Meio ambiente, do Patrimônio cultural, da Habitação 
e do Urbanismo de Marituba).

Protocolo: 687341

Portaria iNQUÉrito ciViL 18/2021-MP/5ªPJM
o Ministério Público do Estado do Pará, por intermédio da 5ª Promotora de 
Justiça de Marituba, Eliane cristina Pinto Moreira, titular, no uso de suas 
atribuições de defesa do meio ambiente e outros feitos cíveis, vem, no ple-
no uso de suas funções constitucionais previstas no art. 129, iii, da consti-
tuição federal de 1988, no art. 8º, §1º, da lei nº. 7. 347/1985, no art. 26, 
i, da lei nº 8.625/1993, no art. 54, i, da lei orgânica do Ministério Público 
do Estado do Pará e na resolução nº 007/2019 do colégio dos Procurado-
res de Justiça, instaurar o presente inquérito civil 000071-025/2021.
iNVESTiGadoS: Secretaria de Meio ambiente e Município de Marituba
iNTErESSadoS: a coletividade e o MP.
OBJETO DA APURAÇÃO: objetivando apurar a insuficiência de informações 
disponibilizadas de forma ativa no canal eletrônico da Secretaria ou em 
outros meios, bem como a ausência de resposta aos ofícios expedidos por 
esta Promotoria de Justiça.
EliaNE criSTiNa PiNTo MorEira (5ª Promotora de Justiça cível e defesa 
do consumidor, do Meio ambiente, do Patrimônio cultural, da Habitação e 
do Urbanismo de Marituba).

Protocolo: 687345
Portaria iNQUÉrito ciViL 16/2019-MP/5ªPJM
o Ministério Público do Estado do Pará, por intermédio da 5ª Promotora de 
Justiça de Marituba, ana Maria Magalhães de carvalho, titular, no uso de suas 
atribuições de defesa do urbanismo e do patrimônio cultural, vem no pleno 
uso de suas funções constitucionais previstas no art. 129, iii, da constituição 
federal de 1988, de acordo com o art. 8º, §1º, da lei nº. 7. 347/1985, art. 
26, i, da lei nº 8.625/1993, com base no art. 54, i, da lei orgânica do Minis-
tério Público do Estado do Pará e na resolução 23/2017 do conselho Nacional 
do Ministério Público resolve instaurar o presente inquérito civil:
iNVESTiGada: dirEcioNal  ENGENHaria
iNTErESSadoS: MoradorES daS UNidadES HaBiTacioNaiS localiZadaS 
No TÉrrEo do rESidENcial ViVEr MElHor MariTUBa;  5 PJ dE MariTUBa.
oBJETo da aPUraÇÃo: apurar a causa do transbordamento da fossa e ala-
gamento das unidades habitacionais localizadas no térreo do residencial Viver 
Melhor Marituba, situado na Br 316, s/n, Bairro decouville, Marituba-Pa.
Marituba, 06 de dezembro de 2019.
ana Maria Magalhães de carvalho
5 ª Promotora de Justiça de Marituba, titular

Protocolo: 687335
eXtrato de ata de reGistro de PreÇos
(Publicação trimestral conforme art. 15, §2º da Lei nº 8.666/93)
Nº da ata de registro de Preços: 023/2021-MP/Pa
Modalidade de licitação: Pregão Eletrônico 004/2021-MP/Pa
Partes contratantes: Ministério Público do Estado do Pará e empresa ccK 
coMErcial lTda (cNPJ nº 20.274.219/0001-96)
objeto: registro de Preços para a aquisição de aparelhos domésticos, má-
quinas utensílios e equipamentos diversos
data da assinatura: 30/04/2021
Vigência: 03/05/2021 a 03/05/2022
Preços registrados:

iTEM Especificações Técnicas Marca / 
Modelo Unidade Quant.

Estim.
Preço 

Unitário

09

Escada de alumínio de 07 degraus, tipo cavalete, de acordo 
com os padrões da aBNT, resistente e com rigidez livre de 
defeitos estruturais ou de outros defeitos que representem 

perigo para o usuário, superfície dos degraus e da plataforma 
antiderrapante, podendo ser frisadas, corrugadas, serrilha-
das, denteadas ou coberta com material antiderrapente, do-
brável, capacidade de carga mínima de 120kg, selo inmetro.

alUMaSa
 / Er7

UN 20 197,15

foro: Belém- Pa
ordenador responsável: cesar Bechara Nader Mattar Junior
Endereço da contratada: rua Bahia, nº 1447, Sala 01, na cidade de Blumenau 
– Sc, cEP 89031-001, E-mail propostas@portaldasatas.com.br, atas@portalda-
satas.com.br, empenhos@portaldasatas.com.br,  Telefone (47) 3057-3918

Protocolo: 650828
eXtrato de ata de reGistro de PreÇos
(Publicação trimestral conforme art. 15, §2º da Lei nº 8.666/93)
Nº da ata de registro de Preços: 024/2021-MP/Pa
Modalidade de licitação: Pregão Eletrônico 004/2021-MP/Pa
Partes contratantes: Ministério Público do Estado do Pará e empresa 
QUErUBiM coMErcio VarEJiSTa dE EQUiPaMENToS EirEli (cNPJ nº 
32.191.212/0001-90)
objeto: registro de Preços para a aquisição de aparelhos domésticos, má-
quinas utensílios e equipamentos diversos
data da assinatura: 30/04/2021
Vigência: 03/05/2021 a 03/05/2022
Preços registrados:

iTEM Especificações Técnicas Marca / 
Modelo Unidade Quant.

Estimada
Preço 

Unitário

01

forno Microondas, capacidade mínima de 30 litros, dis-
play digital, teclas fáceis (ex: +10s, +30s ou + 1minuto) 
potência mínima de 800w, mínimo 3 níveis de potência, 

alimentação: bivolt ou 127 volts, cor branco ou inox, 
selo inmetro.

MidEa
liVa
31 l

Und 40 552,33

foro: Belém- Pa
ordenador responsável: cesar Bechara Nader Mattar Junior
Endereço da contratada: rua Seiro Nakamura, nº 41, Bairro do 
Xaxim, na cidade de curitiba - Pr, e-mail querubimequipamentos@
gmail.com, Telefone (41) 3203-9815

Protocolo: 650836
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eXtrato de ata de reGistro de PreÇos
(Publicação trimestral conforme art. 15, §2º da Lei nº 8.666/93)
Nº da ata de registro de Preços: 025/2021-MP/Pa
Modalidade de licitação: Pregão Eletrônico 004/2021-MP/Pa
Partes contratantes: Ministério Público do Estado do Pará e empresa ir 
coMErcio & SErVicoS EirEli (cNPJ nº 26.483.292/0001-54)
objeto: registro de Preços para a aquisição de aparelhos domésticos, má-
quinas utensílios e equipamentos diversos
data da assinatura: 30/04/2021
Vigência: 03/05/2021 a 03/05/2022
Preços registrados:

iTEM Especificações Técnicas Marca / Modelo Unidade Quant.
Estimada

Preço 
Unitário

08

Esterilizador de ar
- Esterilização do ar com Eliminação de fungos, Mofos E 

ácaros, Bactérias E Vírus aéreos; Sem Emissão de ruídos; 
Utilizar Em Ambiantes Entre 40 E 60m², ficar Ligado 24 
Horas Por dia, o ano inteiro; Possuir Baixo consumo de 

Energia, No Máximo de 50 Watts;
- Possuir Sensor Para Suspender o funcionamento do 

aparelho Em caso de aquecimento Excessivo do aparelho, 
Voltando a operar Normalmente Quando restabelecidas as 

condições ideais de Temperatura;
- Não requerer Qualquer Tipo de Manutenção, Troca de 

Refil Ou Filtro;
- alimentação: 127v ou Bivolt.

 MEGT iZa air 
80M² UN 10

 
265,00

foro: Belém- Pa
ordenador responsável: cesar Bechara Nader Mattar Junior
Endereço da contratada: rua Esperanto, n º 312 – 01, Bairro da Maram-
baia, no município de Belém – Pa, cEP 66.615-015, e-mail ircomercio01@
gmail.com, Telefone (91) 3085-9092 | (91) 3085-9087,

Protocolo: 650843
ato Nº 001/2021 – 2ªPJsMG
aProVaÇÃo das coNtas coM recoMeNdaÇÃo
ProcediMeNto adMiNistratiVo
siMP Nº 000208-110-2013
a 2ª ProMoToria dE JUSTiÇa dE SÃo MiGUEl do GUaMá, no uso de suas 
atribuições legais e prerrogativas funcionais, com fundamento no artigo 127 
da constituição federal, arts. 66 e 69 da lei nº 10.406/2002, art. 1º, parágra-
fo segundo c/c art. 4º, todos do ProViMENTo coNJUNTo Nº 001/2017-MP/
PGJ/cGMP, por este aTo, rESolVE aProVar as contas da entidade denomi-
nada aSSociaÇÃo doS MoradorES do Bairro do PErPÉTUo Socorro, 
cNPJ nº 34.689.091/0001-36, referentes ao ano-calendário 2011.
E, para que ninguém alegue desconhecimento, que seja este ato publicado.
São Miguel do Guamá – Pa, 02 de agosto de 2021.
 PaUlo SÉrGio da cUNHa MorGado JUNior
Promotor de Justiça de Titular da 2ª PJ de São Miguel do Guamá

Protocolo: 687127
Extrato da PORTARIA nº 019/2021/MP/PJU
a Promotora de Justiça dra. Naiara Vidal Nogueira, com fundamento no 
art. 129, da cf/88, art. 26 da lei nº 8.625/93, art. 52 e art. 54, da lei 
complementar Estadual nº 57/06, e no art. 4º, inc. Vi, da resolução nº 
23 – cNMP, de 17/09/07, torna pública a instauração do Procedimento ad-
ministrativo SiMP nº 000704-086/2021-MP/PJU, que se encontra à dispo-
sição na Promotoria de Justiça de Ulianópolis, situada na av. do contorno, 
nº 278, Bairro caminho das árvores, cEP 68.632-000 - Ulianópolis/Pa.
PorTaria nº 019/2021/MP/PJU
interessado: Secretaria Municipal de Meio ambiente de Ulianópolis
assunto: apurar possível irregularidades de madeireiras e carvoarias exis-
tentes no município de Ulianópolis.
Naiara Vidal Nogueira – Promotora de Justiça

Protocolo: 687085
eXtrato de ata do coNseLHo sUPerior do MPPa, reFereNte 
À 7ª sessÃo ordiNÁria do PLeNÁrio VirtUaL – 2021
(Resolução 004/2020/CSMP/MPPA)
daTa E Hora – 8h do dia 26/07 até às 18h do dia 30/07/2021.
local: sítio eletrônico: www.mppa.mp.br. PrESENTES: dra. UBiraGilda 
SilVa PiMENTEl, Procuradora-Geral de Justiça, em exercício, Presidente 
do conselho Superior; dr. MaNoEl SaNTiNo NaSciMENTo JUNior, corre-
gedor-Geral do Ministério Público; dr. Waldir MaciEira da coSTa filHo, 
conselheiro Secretário e os seguintes conselheiros: dr. MarcoS aNTÔNio 
fErrEira daS NEVES, dra. Maria do Socorro MarTiNS carValHo 
MENdo, dra. roSa Maria rodriGUES carValHo, dr. fraNciSco Bar-
BoSa dE oliVEira e dr. NElSoN PErEira MEdrado.
iTENS da PaUTa:
1. Julgamento de Processos:
1.1. Processos de relatoria do conselheiro Waldir MaciEira da coSTa filHo:
1.1.1. Processo nº 000014-150/2015
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): Nádia Sena Silva
origem: 4º PJ de defesa do Patrimônio Público e Moralidade administrativa
assunto: apurar possíveis irregularidades, apontadas por comunidade es-
colar, em desfavor da diretora Nádia Silva na Escola Estadual de Ensino 
fundamental almirante Tamandaré de Belém
o Egrégio conselho Superior, à unanimidade, nos termos do voto do con-
selheiro relator, dEcidiU pelo coNHEciMENTo e pela HoMoloGaÇÃo da 
promoção de arquivamento do feito, de acordo com o art. 8º, inciso Vii do 
regimento interno do conselho Superior e art. 57 da lcE nº 057/2006.
1.1.2. Processo nº 000074-150/2014
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará

requerido(s): Secretaria Municipal de administração de Belém (SEMad)
origem: 6º PJ de defesa do Patrimônio Público e Moralidade administrativa
assunto: apurar possíveis irregularidades no Pregão n.º 047/2011, da Se-
cretaria Municipal de administração de Belém
o Egrégio conselho Superior, à unanimidade, nos termos do voto do con-
selheiro relator, dEcidiU pelo coNHEciMENTo e pela HoMoloGaÇÃo da 
promoção de arquivamento do feito, de acordo com o art. 8º, inciso Vii do 
regimento interno do conselho Superior e art. 57 da lcE nº 057/2006.
1.1.3. Processo nº 000090-151/2016
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): Secretaria de Estado de Educação (SEdUc)
origem: 3º PJ de defesa do Patrimônio Público e Moralidade administrativa
assunto: apurar supostas irregularidades na Secretaria de Estado de Educação
o Egrégio conselho Superior, à unanimidade, nos termos do voto do con-
selheiro relator, dEcidiU pelo coNHEciMENTo e pela HoMoloGaÇÃo da 
promoção de arquivamento do feito, de acordo com o art. 8º, inciso Vii do 
regimento interno do conselho Superior e art. 57 da lcE nº 057/2006.
1.1.4. Processo nº 000155-095/2020
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
Requerido(s): Centro de Perícias Científicas “Renato Chaves” de Marabá
origem: PJ de itupiranga
assunto: apurar condições precárias de trabalho vivenciadas no cPc rena-
to chaves, regional de Marabá, a respeito do quadro de servidores e das 
condições físicas para o adequado funcionamento
o Egrégio conselho Superior, à unanimidade, nos termos do voto do con-
selheiro relator, dEcidiU pelo NÃo coNHEciMENTo quanto ao objeto re-
lacionado às melhorias das condições estruturais do cPc renato chaves 
regional Marabá por se tratar de questão judicializada e pelo coNHEci-
MENTo e pela HoMoloGaÇÃo da promoção de arquivamento do feito no 
que diz respeito à contratação de novos servidores em razão da realização 
de concurso público, conforme o art. 8º, inciso Vii do regimento interno 
do conselho Superior e art. 57 da lcE nº 057/2006.
1.1.5. Processo nº 000174-150/2014
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): Secretaria Executiva de Educação (SEdUc)
origem: 4º PJ de defesa do Patrimônio Público e Moralidade administrativa
assunto: apurar irregularidades em relatório de fiscalização da auditoria Geral 
do Estado, referentes a contratos celebrados na SEdUc, anos de 2008 e 2009
o Egrégio conselho Superior, à unanimidade, nos termos do voto do con-
selheiro relator, dEcidiU pelo coNHEciMENTo e pela HoMoloGaÇÃo da 
promoção de arquivamento do feito, de acordo com o art. 8º, inciso Vii do 
regimento interno do conselho Superior e art. 57 da lcE nº 057/2006.
1.1.6. Processo nº 000196-125/2019
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): Studio Pub e Studio Garden
origem: 1º PJ do Meio ambiente, Patrimônio cultural e Habitação e Urbanismo
assunto: apurar suposta poluição sonora proveniente dos estabelecimen-
tos “Studio Pub” e “Studio Garden”
o Egrégio conselho Superior, à unanimidade, nos termos do voto do con-
selheiro relator, dEcidiU pelo coNHEciMENTo e pela HoMoloGaÇÃo da 
promoção de arquivamento do feito, de acordo com o art. 8º, inciso Vii do 
regimento interno do conselho Superior e art. 57 da lcE nº 057/2006.
1.1.7. Processo nº 000200-151/2016
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): Secretaria de Estado de desenvolvimento Urbano e obras 
Públicas (SEdoP)
origem: 3º PJ de defesa do Patrimônio Público e Moralidade administrativa
assunto: apurar possíveis irregularidades em razão da não conclusão das 
obras de pavimentação asfáltica no conjunto catalina, pela SEdoP
o Egrégio conselho Superior, à unanimidade, nos termos do voto do con-
selheiro relator, dEcidiU pelo NÃo coNHEciMENTo da promoção de ar-
quivamento do feito, de acordo com a resolução n.º 174/2017-cNMP c/c 
a resolução n.º 007/2019, para que os autos retornem à Promotoria de 
Justiça de origem, para fins de arquivamento, com as devidas retificações 
no sistema SiMP e na capa do procedimento.
1.1.8. Processo nº 000251-151/2016
requerente(s): Ministério Público do Trabalho (MPT)
requerido(s): Secretaria Municipal de Saúde (SESMa)
origem: 1º PJ de defesa do Patrimônio Público e Moralidade administrativa
assunto: apurar supostas irregularidades na contratação de funcionários 
públicos pela Secretaria Municipal de Saúde, com data retroativa, objeti-
vando desrespeitar lei eleitoral
o Egrégio conselho Superior, à unanimidade, nos termos do voto do con-
selheiro relator, dEcidiU pelo coNHEciMENTo e pela HoMoloGaÇÃo da 
promoção de arquivamento do feito, de acordo com o art. 8º, inciso Vii do 
regimento interno do conselho Superior e art. 57 da lcE nº 057/2006.
1.1.9. Processo nº 000418-148/2019
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): Nilton lopes de farias
origem: PJ de Baião
assunto: apurar suposto gerenciamento irregular, pelo Prefeito Municipal 
de Baião, das contas municipais referentes ao exercício financeiro de 2016
o Egrégio conselho Superior, à unanimidade, nos termos do voto do con-
selheiro relator, dEcidiU pelo coNHEciMENTo pela NÃo HoMoloGaÇÃo 
da promoção de arquivamento do feito, convertendo-se o julgamento em 
diligência, conforme o art. 27, §3º, inciso i da resolução n.º 07/2019 do 
colégio de Procuradores de Justiça, devendo os autos serem remetidos à 
Promotoria de Justiça de origem para que cumpra as diligências descritas 
no voto do conselheiro relator.
1.1.10. Processo nº 000820-058/2018
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): Transporte fluvial em Portel
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origem: PJ de Portel
Assunto: Apurar precariedade do transporte fluvial intermunicipal e inte-
restadual de passageiros do município de Portel
o Egrégio conselho Superior, à unanimidade, nos termos do voto do con-
selheiro relator, dEcidiU pelo NÃo coNHEciMENTo da promoção de ar-
quivamento do feito, de acordo com a resolução n.º 174/2017-cNMP c/c 
a resolução n.º 007/2019, para que os autos retornem à Promotoria de 
Justiça de origem, para fins de arquivamento, com as devidas retificações 
no sistema SiMP e na capa do procedimento.
itens 1.1.1 a 1.1.10 votaram os seguintes Membros: Ubiragilda Silva Pi-
mentel, Presidente do conselho Superior; Manoel Santino Nascimento 
Junior, corregedor-Geral do Ministério Público e os conselheiros: Waldir 
Macieira da costa filho (relator), Marcos antônio ferreira das Neves, Ma-
ria do Socorro Martins carvalho Mendo, rosa Maria rodrigues carvalho e 
francisco Barbosa de oliveira.
1.2. Processos de relatoria do conselheiro MarcoS aNTÔNio fErrEira daS NEVES:
1.2.1. Processo nº 003313-030/2020
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): Em apuração
origem: 5º PJ de Parauapebas
assunto: apurar possível situação de negligência cometida pela mãe, em 
face de seus filhos
o Egrégio conselho Superior, à unanimidade, nos termos do voto do conselhei-
ro relator, dEcidiU pelo coNHEciMENTo e pelo dESProViMENTo do recurso 
interposto, razão pela qual vota pela HoMoloGaÇÃo do arQUiVaMENTo da 
Notícia de fato, nos termos do art. 8º, i da resolução nº 007/2019 do cPJ.
item 1.2.1 votaram os seguintes Membros: Ubiragilda Silva Pimentel, Pre-
sidente do conselho Superior; Manoel Santino Nascimento Junior, corre-
gedor-Geral do Ministério Público e os conselheiros: Waldir Macieira da 
costa filho, Marcos antônio ferreira das Neves (relator), Maria do Socorro 
Martins carvalho Mendo, rosa Maria rodrigues carvalho e francisco Bar-
bosa de oliveira.
1.3. Processos de relatoria da conselheira Maria do Socorro MarTiNS 
carValHo MENdo:
1.3.1. Processo nº 000011-150/2016
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): Secretaria de Estado de Saúde Pública
origem: 3º PJ de defesa do Patrimônio Público e Moralidade administrativa
assunto: apurar supostas irregularidades na execução do contrato nº 
097/2005, firmado entre a Secretaria de Estado de Saúde Pública (SESPA) 
e a empresa “Bel Viagens e Turismo-ltda” no que diz respeito a hipótese 
de sobrepreço de passagens aéreas
o Egrégio conselho Superior, à unanimidade, nos termos do voto da con-
selheira relatora, dEcidiU pelo coNHEciMENTo e pela HoMoloGaÇÃo 
da promoção de arquivamento do feito, de acordo com o art. 8º, inciso Vii 
do regimento interno do conselho Superior e art. 57 da lcE n.º 057/2006, 
bem como em atenção ao Enunciado 03 do CSMP, ante insuficiência de 
provas de atos de improbidade administrativa.
1.3.2. Processo nº 004962-040/2019
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): Varanda restaurante e Bar
origem: 6º PJ de castanhal
assunto: apurar suposta prática de poluição sonora ocasionada pelo esta-
belecimento “Varanda restaurante e Bar’’
o Egrégio conselho Superior, à unanimidade, nos termos do voto da con-
selheira relatora, dEcidiU pelo coNHEciMENTo e pela HoMoloGaÇÃo 
da promoção de arquivamento do feito, de acordo com o art. 8º, inciso Vii 
do regimento interno do conselho Superior e art. 57 da lcE nº 057/2006.
1.3.3. Processo nº 000203-151/2018
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): Prefeitura Municipal de Belém - PMB
origem: 6º PJ de defesa do Patrimônio Público e Moralidade administrativa
assunto: apurar suposta redução ilegal do salário de servidores do Municí-
pio de Belém, entre os anos de 2013 a 2019
o Egrégio conselho Superior, à unanimidade, nos termos do voto da con-
selheira relatora, dEcidiU pelo coNHEciMENTo e pela HoMoloGaÇÃo 
da promoção de arquivamento do feito, de acordo com o art. 8º, inciso Vii 
do regimento interno do conselho Superior e art. 57 da lcE nº 057/2006, 
bem como em atenção ao Enunciado 03 do CSMP, ante insuficiência de 
provas de atos de improbidade administrativa.
1.3.4. Processo nº 000002-139/2019
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): Prefeitura Municipal de concórdia do Pará
origem: Promotoria de Justiça de concórdia do Pará
assunto: apurar possível improbidade administrativa na contratação ilegal de em-
presa para prestação de serviço de georreferenciamento em concórdia do Pará.
o Egrégio conselho Superior, à unanimidade, nos termos do voto da con-
selheira relatora, dEcidiU pelo coNHEciMENTo e pela HoMoloGaÇÃo 
da promoção de arquivamento do feito, de acordo com o art. 8º, inciso Vii 
do regimento interno do conselho Superior e art. 57 da lcE n.º 057/2006, 
bem como em atenção ao Enunciado 03 do CSMP, ante insuficiência de 
provas de atos de improbidade administrativa.
1.3.5. Processo nº 010149-031/2020
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): UPa-HMS- Gestão de Transição
origem: 8º PJ de Santarém
assunto: apurar denúncia de que a Sra. débora dos Santos, aprovada em 
1º lugar em processo seletivo, para cargo de Técnica em radiologia da 
Prefeitura de Santarém, teria sido preterida por outros candidatos, fora da 
lista dos selecionados, em virtude de modificação do ente gestor de pesso-
al no Hospital de Santarém
o Egrégio conselho Superior, à unanimidade, nos termos do voto da con-

selheira relatora, dEcidiU pelo coNHEciMENTo e pelo NÃo ProViMENTo 
do rEcUrSo, visto que no Município de Santarém ocorreu a contratação 
de pessoal, por nova organização Social, incumbida esta da condução das 
contratações enquanto gerir o Hospital Municipal de Santarém e a UPa, não 
estando vinculada a Processo Seletivo da gestão anterior.
1.3.6. Processo nº 000090-804/2016
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): Município de Vitória do Xingu/Pa
origem: 5ª PJ de direitos constitucionais fundamentais, ações const., de-
fesa da Probidade administrativa e fazenda Pública de altamira
assunto: apurar ausência de publicidade das licitações para a construção 
da orla do igarapé do Gelo no Município de Vitória do Xingu e outras su-
postas irregularidades, referentes a lei Municipal nº 006/2014 que regula-
menta a alienação de áreas imobiliárias do patrimônio público por meio de 
outorga de título definitivo de propriedade
o Egrégio conselho Superior, à unanimidade, nos termos do voto da con-
selheira relatora, dEcidiU pelo coNHEciMENTo e pela HoMoloGaÇÃo 
da promoção de arquivamento do feito, de acordo com o art. 8º, inciso Vii 
do regimento interno do conselho Superior e art. 57 da lcE nº 057/2006, 
bem como em atenção ao Enunciado 03 do cSMP.
1.3.7. Processo nº 000940-125/2014
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): Hospital Santa clara
origem: 6º PJ de defesa do Patrimônio Público e da Moralidade administrativa
assunto: acompanhar as condições de atendimento da Maternidade Neo-
natal do Hospital Santa clara em Belém/Pa
o Egrégio conselho Superior, à unanimidade, nos termos do voto da con-
selheira relatora, dEcidiU pelo coNHEciMENTo e pela HoMoloGaÇÃo 
da promoção de arquivamento do feito, de acordo com o art. 8º, inciso Vii 
do regimento interno do conselho Superior e art. 57 da lcE nº 057/2006, 
bem como em atenção ao Enunciado 04 do cSMP, ante a ocorrência do 
instituto da prescrição.
1.3.8. Processo nº 000062-151/2015
requerente(s):Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): Secretaria de Estado de Educação do Pará (SEdUc), antônio 
raimundo lobo da Silva e deivison Teles cardoso
origem: 6º PJ de defesa do Patrimônio Público e da Moralidade administrativa
assunto: apurar possíveis irregularidades na contratação da cooperativa 
dos Barqueiros do Pará (cooPBarP), ano de 2015, pela Secretaria Estadu-
al de Educação, para a realização de transporte escolar fluvial dos alunos 
da rede estadual de ensino de Belém e ilhas, sem licitação
o Egrégio conselho Superior, à unanimidade, nos termos do voto da con-
selheira relatora, dEcidiU pelo coNHEciMENTo e pela HoMoloGaÇÃo 
da promoção de arquivamento do feito, de acordo com o art. 8º, inciso Vii 
do regimento interno do conselho Superior e art. 57 da lcE nº 057/2006, 
bem como em atenção ao Enunciado 03 do cSMP.
itens 1.3.1 a 1.3.8 votaram os seguintes Membros: Ubiragilda Silva Pimen-
tel, Presidente do conselho Superior; Manoel Santino Nascimento Junior, 
corregedor-Geral do Ministério Público e os conselheiros: Waldir Macieira 
da costa filho, Marcos antônio ferreira das Neves, Maria do Socorro Mar-
tins carvalho Mendo (relatora), rosa Maria rodrigues carvalho e francisco 
Barbosa de oliveira.
1.4. Processos de relatoria da conselheira roSa Maria rodriGUES carValHo:
1.4.1. Processo nº 000253-940/2019
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): João da cunha rocha e outros
origem: 11º PJ de Marabá
assunto: apurar indícios de improbidade administrativa na realização de 
licitação para a contratação de prestação de serviço de transporte escolar 
no Município de Bom Jesus do Tocantins
o Egrégio conselho Superior, à unanimidade, nos termos do voto da con-
selheira relatora, dEcidiU pela raTificaÇÃo do dEclÍNio dE aTriBUi-
ÇÃo ao Ministério Público federal, devendo os autos serem remetidos com 
a devida urgência, para que sejam adotadas as providências cabíveis por 
força do art. 109, i e iV da cf/88.
1.4.2. Processo nº 000167-150/2014
requerente(s): auditoria Geral do Estado do Pará (aGE/Pa)
requerido(s): Superintendência do Sistema Penal (SUSiPE)
origem: 3º PJ de defesa do Patrimônio Público e Moralidade administrativa
assunto: apurar irregularidades constantes no relatório de auditoria n.º 
103/2008/aGE
o Egrégio conselho Superior, à unanimidade, nos termos do voto da con-
selheira relatora, dEcidiU pelo coNHEciMENTo e pela HoMoloGaÇÃo 
da promoção de arquivamento do feito, de acordo com o art. 8º, inciso Vii 
do regimento interno do conselho Superior e art. 57 da lcE nº 057/2006.
1.4.3. Processo nº 000161-151/2014
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): fátima raimunda Teixeira Messias
origem: 6º PJ de defesa do Patrimônio Público e Moralidade administrativa
assunto: Providências em face da antiga direção da E.E.E.f.M. amílcar al-
ves Tupiassú, em razão da não prestação de contas do recurso oriundo do 
fundo rotativo, anos de 2010 e 2011
o Egrégio conselho Superior, à unanimidade, nos termos do voto da con-
selheira relatora, dEcidiU pelo coNHEciMENTo e pela HoMoloGaÇÃo 
da promoção de arquivamento do feito, de acordo com o art. 8º, inciso Vii 
do regimento interno do conselho Superior e art. 57 da lcE n.º 057/2006.
1.4.4. Processo nº 000297-151/2014
requerente(s): Ministério Público do Trabalho (MPT)
requerido(s): Secretaria Municipal de Saúde de Belém (SESMa)
origem: 4º PJ dos direitos constitucionais fundamentais e dos direitos Humanos
assunto: apurar atraso no pagamento dos vale-transporte aos servidores da SESMa
o Egrégio conselho Superior, à unanimidade, nos termos do voto da con-
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selheira relatora, dEcidiU pelo coNHEciMENTo e pela HoMoloGaÇÃo 
da promoção de arquivamento do feito, de acordo com o art. 8º, inciso Vii 
do regimento interno do conselho Superior e art. 57 da lcE nº 057/2006.
1.4.5. Processo nº 000011-150/2014
requerente(s): auditoria Geral do Estado (aGE/Pa)
requerido(s): Secretaria Executiva de Educação (SEdUc)
origem: 4º PJ dos direitos constitucionais fundamentais e dos direitos Humanos
Assunto: Apurar inobservância da ordem de classificação na nomeação e 
lotação, referente ao concurso Público c-105 SEdUc/Pa
o Egrégio conselho Superior, à unanimidade, nos termos do voto da con-
selheira relatora, dEcidiU pelo coNHEciMENTo e pela HoMoloGaÇÃo 
da promoção de arquivamento do feito, de acordo com o art. 8º, inciso Vii 
do regimento interno do conselho Superior e art. 57 da lcE nº 057/2006.
1.4.6. Processo nº 000163-200/2018
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): câmara Municipal de ananindeua
origem: 2º PJ de direitos const. fund. e def. Pat. Púb. e da Mor. adm. de ananindeua
Assunto: Apurar supostas irregularidades no recebimento de Gratificações de 
Tempo integral e de Nível Superior pelo servidor alex antônio Melul da Silva.
o Egrégio conselho Superior, à unanimidade, nos termos do voto da con-
selheira relatora, dEcidiU pelo coNHEciMENTo e pela HoMoloGaÇÃo 
da promoção de arquivamento do feito, de acordo com o art. 8º, inciso Vii 
do regimento interno do conselho Superior e art. 57 da lcE nº 057/2006.
itens 1.4.1 a 1.4.6 votaram os seguintes Membros: Ubiragilda Silva Pimen-
tel, Presidente do conselho Superior; Manoel Santino Nascimento Junior, 
corregedor-Geral do Ministério Público e os conselheiros: Waldir Macieira 
da costa filho, Marcos antônio ferreira das Neves, Maria do Socorro Mar-
tins carvalho Mendo, rosa Maria rodrigues carvalho (relatora) e francisco 
Barbosa de oliveira.
1.5. Processos de relatoria do conselheiro fraNciSco BarBoSa dE oliVEira:
1.5.1. Processo nº 000033-151/2020
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): Secretaria de Estado de Educação (SEdUc)
origem: 5º PJ de defesa do Patrimônio Público e Moralidade administrativa
assunto: apurar eventuais irregularidades no fornecimento de merenda 
escolar nas creches “canto do Uirapuru”, “renovar das andorinhas” e “Es-
cola Bosques”
o Egrégio conselho Superior, à unanimidade, nos termos do voto do con-
selheiro relator, dEcidiU pelo coNHEciMENTo e pela HoMoloGaÇÃo da 
promoção de arquivamento do feito, observadas as formalidades legais.
1.5.2. Processo nº 002504-036/2018
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): comunidade Missão Belém
origem: 4º PJ de Benevides
assunto: apurar supostos danos ambientais praticados, em tese, pelo Mu-
nicípio de Benevides
o Egrégio conselho Superior, à unanimidade, nos termos do voto do con-
selheiro relator, dEcidiU pelo coNHEciMENTo e pela HoMoloGaÇÃo da 
promoção de arquivamento do feito, observadas as formalidades legais.
1.5.3. Processo nº 009715-031/2020
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): alexandra Batista aparicio
origem: 3º PJ de Santarém
assunto: Pedido de informações acerca de Boletim de ocorrência Policial nº 
00168/2020.105249-5, em Santarém-Pa
o Egrégio conselho Superior, à unanimidade, nos termos do voto do conse-
lheiro relator, dEcidiU pelo coNHEciMENTo e, no mérito, NEGoU ProVi-
MENTo ao recurso em Notícia de fato, observadas as formalidades legais.
1.5.4. Processo nº 000298-151/2018
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): Universidade do Estado do Pará (UEPa)
origem: 4º PJ dE dEfESa do PaTriM PUBlico E MoralidadE adM
assunto: averiguar supostas irregularidades no Processo Seletivo de Moni-
toria Bolsista e Voluntária do componente curricular
o Egrégio conselho Superior, à unanimidade, nos termos do voto do con-
selheiro relator, dEcidiU pelo coNHEciMENTo e pela HoMoloGaÇÃo da 
promoção de arquivamento do feito, observadas as formalidades legais.
1.5.5. Processo nº 000116-079/2020
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): Prefeitura Municipal de capitão Poço
origem: PJ de capitão Poço
assunto: apurar suposto ato de improbidade administrativa praticado, em 
face da ausência de placas indicativas nas obras da Prefeitura Municipal de 
capitão Poço
o Egrégio conselho Superior, à unanimidade, nos termos do voto do con-
selheiro relator, dEcidiU pelo coNHEciMENTo e pela HoMoloGaÇÃo 
da promoção de arquivamento do feito, conforme art. 23, i da lei n.º 
8.429/92 e Enunciado 4 do cSMP/Pa, observadas as formalidades legais.
1.5.6. Processo nº 000019-151/2015
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): fundação Papa João Paulo XXii (fUNPaPa)
origem: 4º PJ dE dEfESa do PaTriM PUBlico E MoralidadE adM
assunto: apurar suposto ato de improbidade administrativa praticado pela Sra. 
Tonya Penna de carvalho Pinheiro de Souza, à época presidente da fUNPaPa
o Egrégio conselho Superior, à unanimidade, nos termos do voto do con-
selheiro relator, dEcidiU pelo coNHEciMENTo e pela HoMoloGaÇÃo 
da promoção de arquivamento do feito, conforme art. 23, i da lei n.º 
8.429/92 e Enunciado 4 do cSMP/Pa, observadas as formalidades legais.
1.5.7. Processo nº 000531-116/2013
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): Gilfrei loureiro Mácola (advogada: Janete Maria costa de 
Jesus. oaB/Pa n.º 4815)

origem: 4º PJ dE dEfESa do PaTriM PUBlico E MoralidadE adM
assunto: apurar suposta cumulação de cargos públicos na SESPa e a na SESMa
o Egrégio conselho Superior, à unanimidade, nos termos do voto do con-
selheiro relator, dEcidiU pelo coNHEciMENTo e pela HoMoloGaÇÃo da 
promoção de arquivamento do feito, de acordo com o art. 8º, inciso Vii do 
regimento interno do conselho Superior e art. 57 da lcE nº 057/2006.
1.5.8. Processo nº 000225-151/2015
requerente(s): Tribunal de contas do Estado do Pará (TcE/Pa)
requerido(s): ação Social integrada ao Palácio do Governo (aSiPaG)
origem: 4º PJ dE dEfESa do PaTriM PUBlico E MoralidadE adM
assunto: apurar supostas irregularidades na prestação de contas referente 
ao convênio nº 241/2004, celebrado entre Associação Musical Afinação 
celestiais e a ação Social integrada do Palácio do Governo, ano de 2004
o Egrégio conselho Superior, à unanimidade, nos termos do voto do con-
selheiro relator, dEcidiU pelo coNHEciMENTo e pela HoMoloGaÇÃo da 
promoção de arquivamento do feito, de acordo com o art. 8º, inciso Vii do 
regimento interno do conselho Superior.
1.5.9. Processo nº 000314-025/2019
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): MUNiciPio dE MariTUBa - PrEfEiTUra MUNiciPal
origem: 3º PJ dE MariTUBa - defesa dos dir. const.fund. e Pat. Publico 
e Moralidade adm.
assunto: apurar possíveis irregularidades em processo licitatório que resultou 
na contratação da empresa iNaZ do Pará, pela Prefeitura Municipal de Ma-
rituba, para fins de prestação de serviço para execução de concurso público
o Egrégio conselho Superior, à unanimidade, nos termos do voto do con-
selheiro relator, dEcidiU pelo coNHEciMENTo e pela HoMoloGaÇÃo da 
promoção de arquivamento do feito, observadas as formalidades legais.
1.5.10. Processo nº 003779-030/2019
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): ESTado do Para (SEdUc)
origem: 4º PJ doS dirEiToS coNST. fUNdaMENTaiS E doS dirEiToS HUMaNoS
assunto: apurar suposta irregularidade na contratação de professores 
temporários em detrimento de candidatos aprovados no concurso público 
estadual, realizado pela Secretaria Estadual de administração Pública do 
Pará e pela Secretaria Estadual de Educação do Pará
o Egrégio conselho Superior, à unanimidade, nos termos do voto do con-
selheiro relator, dEcidiU pelo coNHEciMENTo e pela HoMoloGaÇÃo da 
promoção de arquivamento do feito, observadas as formalidades legais.
itens 1.5.1 a 1.5.10 votaram os seguintes Membros: Ubiragilda Silva Pi-
mentel, Presidente do conselho Superior; Manoel Santino Nascimento 
Junior, corregedor-Geral do Ministério Público e os conselheiros: Waldir 
Macieira da costa filho, Marcos antônio ferreira das Neves, Maria do So-
corro Martins carvalho Mendo, rosa Maria rodrigues carvalho e francisco 
Barbosa de oliveira (relator).
1.6. Processos de relatoria do conselheiro NElSoN PErEira MEdrado:
1.6.1. Processo nº 000006-219/2020 – dr. Marcos antônio das Neves im-
pedido de votar
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): Secretaria de Viação e obras Públicas da Prefeitura de Marabá
origem: 11ª PJ de Marabá
assunto: apurar ocorrência de nepotismo no âmbito da Secretaria Munici-
pal de Viação e obras de Marabá
o Egrégio conselho Superior, à unanimidade, nos termos do voto do con-
selheiro relator, dEcidiU pela NÃo HoMoloGaÇÃo da promoção de ar-
quivamento, devendo haver designação de novo membro para atuar no fei-
to, conforme o princípio da independência funcional, nos termos do art. 9º, 
§4º, da lei nº. 7347/85 e art. 27, §3º, inciso ii, da resolução nº 007/2019 
do colégio de Procuradores de Justiça.
1.6.2. Processo nº 016568-003/2021 – dr. Marcos antônio das Neves im-
pedido de votar
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): Banco da amazônia S/a
origem: 4º PJ dos direitos constitucionais fundamentais e dos direitos Humanos
Assunto: Verificar a viabilidade de realização das provas do Concurso Pú-
blico do Banco da amazônia
o Egrégio conselho Superior, à unanimidade, nos termos do voto do con-
selheiro relator, dEcidiU pelo coNHEciMENTo, mas NEGoU ProViMEN-
To ao recurso em Notícia de fato, conforme art. 8º, i da resolução nº 
007/2019-cPJ, observadas as formalidades legais.
1.6.3. Processo nº 000103-151/2018 – dr. Marcos antônio das Neves im-
pedido de votar requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): fundação Hospital de clínicas Gaspar Vianna (fHcGV)
origem: 1º PJ de defesa do Patrimônio Público e Moralidade administrativa
assunto: apurar possíveis irregularidades na dispensa de licitação nº 
07/2018, realizada pela fHcGV
o Egrégio conselho Superior, à unanimidade, nos termos do voto do con-
selheiro relator, dEcidiU pelo coNHEciMENTo e pela HoMoloGaÇÃo da 
promoção de arquivamento do feito, de acordo com o art. 8º, inciso Vii do 
regimento interno do conselho Superior.
1.6.4. Processo nº 003427-094/2018 – dr. Marcos antônio das Neves im-
pedido de votar
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): Proprietária do Bar da Naza
origem: 4ª PJ de Santa izabel
assunto: apurar suposta ocorrência de poluição sonora praticada pelo es-
tabelecimento “Bar da Naza”
o Egrégio conselho Superior, à unanimidade, nos termos do voto do con-
selheiro relator, dEcidiU pelo coNHEciMENTo e pela HoMoloGaÇÃo da 
promoção de arquivamento do feito, de acordo com o art. 8º, inciso Vii do 
regimento interno do conselho Superior.
itens 1.6.1 a 1.6.4 votaram os seguintes Membros: Ubiragilda Silva Pimentel, 
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Presidente do conselho Superior; Manoel Santino Nascimento Junior, corre-
gedor-Geral do Ministério Público e os conselheiros: Waldir Macieira da costa 
filho, Maria do Socorro Martins carvalho Mendo, rosa Maria rodrigues carva-
lho, francisco Barbosa de oliveira e Nelson Pereira Medrado (relator).
registrou-se o impedimento em votar do Exmo. conselheiro Marcos antônio 
ferreira das Neves, itens 1.6.1 a 1.6.4, conforme disposto no art. 37, §5º do 
regimento interno do Egrégio conselho Superior do Ministério Público.
Publique-se nos termos do art. 18 do regimento interno do cSMP.
Belém, 02 de agosto de 2021
Waldir MaciEira da coSTa filHo
Procurador de Justiça
Secretário do conselho Superior do MPPa

Protocolo: 687184
Portaria Nº 1108/2020-MP/PGJ
a SUBProcUradora-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-
iNSTiTUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela 
PorTaria nº 114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018;
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 afastamentos dos promotores de justiça Suely regina fer-
reira aguiar catete, césar Bechara Nader Mattar Junior, fábia de Melo-fournier;
CONSIDERANDO a necessidade de garantir a eficaz continuidade dos ser-
viços ministeriais no âmbito das promotorias de justiça de defesa comuni-
tária, da cidadania, dos direitos constitucionais fundamentais e dos direitos 
humanos de Belém;
coNSidEraNdo os termos dos expedientes protocolizados sob nº 43111 
e 50416/2019;
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 promo-
torias de justiça de defesa comunitária, da cidadania, dos direitos constitucionais 
fundamentais e dos direitos humanos de Belém, nos períodos indicados:

iTEM carGo ProMoTor(a) dE JUSTiÇa PErÍodo
Promotorias de justiça do consumidor de Belém

i 1º frEdErico aNToNio liMa dE oliVEira de 7 a 12/1/2020
Promotorias de justiça de direitos constitucionais fundamentais e dos direitos humanos de Belém

ii 2º ioNá SilVa dE SoUSa NUNES dias 3 e 4/10/2019
iii 3º SUElY rEGiNa fErrEira aGUiar caTETE de 7 a 12/1/2020

PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
GaBiNETE da SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JU-
rÍdico-iNSTiTUcioNal. Belém, 28 de fevereiro de 2020.
cÂNdida dE JESUS riBEiro do NaSciMENTo
Subprocuradora-Geral de Justiça,
área jurídico-institucional
Portaria Nº 1760/2020-MP/PGJ
a SUBProcUradora-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-
iNSTiTUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela 
PorTaria nº 114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018;
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 João Batista de araújo 
cavaleiro de Macêdo Junior;
coNSidEraNdo a licença do promotor de justiça david Terceiro Nunes Pinheiro;
CONSIDERANDO a necessidade de garantir a eficaz continuidade dos ser-
viços ministeriais no âmbito das promotorias de justiça de Bagre e Breves;
coNSidEraNdo os termos dos expedientes protocolizados sob nº 9953 e 10009/2020;
r E S o l V E:
dESiGNar a promotora de justiça VaNESSa GalVÃo HErcUlaNo para, 
sem prejuízo das demais atribuições, exercer os seguintes cargos, nos pe-
ríodos indicados:
i – cargo da promotoria de justiça de Bagre, de 7 a 14/3/2020;
ii – 2º cargo das promotorias de justiça de Breves, de 23/3 a 21/4/2020.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
GaBiNETE da SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JU-
rÍdico-iNSTiTUcioNal. Belém, 28 de abril de 2020.
cÂNdida dE JESUS riBEiro do NaSciMENTo
Subprocuradora-Geral de Justiça,
área jurídico-institucional
Portaria Nº 2141/2020-MP/PGJ
a SUBProcUradora-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-
iNSTiTUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela 
PorTaria nº 114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018;
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 2º cargo da promotoria de justiça da infância 
e juventude de Belém a contar de 9/6/2020 e do 7º cargo das promotorias 
de justiça da infância e juventude de Belém no período de 7/1 a 28/5/2020;
coNSidEraNdo o afastamento do promotor de justiça Marcelo Batista Gonçalves 
para exercer a função de assessor da corregedoria-Geral do Ministério Público;
coNSidEraNdo a designação do promotor de justiça Milton luís lobo de 
Menezes para exercer a função de coordenador do Grupo de atuação Espe-
cial de inteligência e Segurança institucional - GSi;
CONSIDERANDO a necessidade de garantir a eficaz continuidade dos ser-
viços ministeriais no âmbito das promotorias de justiça da infância e ju-
ventude de Belém;
coNSidEraNdo os termos dos expedientes protocolizados sob nº 12415 e 12746/2020;
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 pro-
motorias de justiça da infância e juventude de Belém, nos períodos indicados:

iTEM carGo ProMoTor(a) dE JUSTiÇa PErÍodo

i 2º
SilVia BraNcHES SiMÕES de 19/6 a 19/8/2020 e a contar de 24/8/2020

MaUricio alMEida GUErrEiro dE 
fiGUEirEdo de 20 a 23/8/2020

ii 7º aNToNio loPES MaUrÍcio a contar de 7/1/2020
iii 9º MoNica rEi MorEira frEirE de 29/4 a 25/5/2020

PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
GaBiNETE da SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JU-
rÍdico-iNSTiTUcioNal. Belém, 10 de agosto de 2020.
cÂNdida dE JESUS riBEiro do NaSciMENTo
Subprocuradora-Geral de Justiça,
área jurídico-institucional
Portaria Nº 3573/2020-MP/PGJ
a SUBProcUradora-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-
iNSTiTUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela 
PorTaria nº 114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018;
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 198/2020/MPPa/cSTM, datado de 
21/10/2020, protocolizado sob nº 21467/2020, em 21/10/2020;
r E S o l V E:
DESIGNAR o promotor de justiça DIEGO LIBARDI RODRIGUES para oficiar nos 
autos do processo nº 0002241-26.2020.8.14.0051, em trâmite na 3ª vara crimi-
nal de Santarém, a contar de 16/11/2020, 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, 15 de dezembro de 2020.
cÂNdida dE JESUS riBEiro do NaSciMENTo
Subprocuradora-Geral de Justiça,
área jurídico-institucional
Portaria Nº 3574/2020-MP/PGJ
a SUBProcUradora-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-
iNSTiTUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela 
PorTaria nº 114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018;
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 expediente protocolizado sob nº 20984/2020;
r E S o l V E:
dESiGNar o promotor de justiça lUiZ Márcio TEiXEira cYPriaNo para 
acompanhar os autos do inquérito Policial nº 00608/2020.100009-1, da dE-
cor/Pc/Pa, a contar de 16/10/2020, 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, 15 de dezembro de 2020.
cÂNdida dE JESUS riBEiro do NaSciMENTo
Subprocuradora-Geral de Justiça,
área jurídico-institucional
Portaria Nº 3575/2020-MP/PGJ
a SUBProcUradora-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-
iNSTiTUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela 
PorTaria nº 114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018;
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 garantir a eficaz continuidade dos ser-
viços ministeriais no âmbito do 4º cargo das promotorias de justiça de 
violência doméstica familiar contra a mulher de Belém;
coNSidEraNdo os termos do expediente protocolizado sob nº 
21532/2020;
r E S o l V E:
DESIGNAR o promotor de justiça FRANKLIN LOBATO PRADO para oficiar na 
audiência perante a 1ª vara do juizado de violência doméstica e familiar 
contra a mulher de Belém, no dia 16/11/2020, referente ao processo nº 
0056825-36.2015.8.14.0401, de atribuição do 4º cargo das promotorias 
de justiça de violência doméstica e familiar contra a mulher de Belém, 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, 15 de dezembro de 2020.
cÂNdida dE JESUS riBEiro do NaSciMENTo
Subprocuradora-Geral de Justiça,
área jurídico-institucional
Portaria Nº 3576/2020-MP/PGJ
a SUBProcUradora-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-
iNSTiTUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela 
PorTaria nº 114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018;
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 garantir a eficaz continuidade dos ser-
viços ministeriais no âmbito das promotorias de justiça de defesa do patri-
mônio público e da moralidade administrativa de Belém;
coNSidEraNdo os termos do expediente protocolizado sob nº 
21655/2020;
r E S o l V E:
dESiGNar as promotoras de justiça abaixo nominadas para, sem prejuízo das 
demais atribuições e em regime de mutirão, oficiarem em processos judiciais 
e extrajudiciais referentes aos anos de 2016 e anteriores, de atribuição dos 
seguintes cargos das promotorias de justiça de defesa do patrimônio público 
e da moralidade administrativa de Belém, nos períodos indicados:
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carGo ProMoTor dE JUSTiÇa PErÍodo
1º ÉriKa MENEZES dE oliVEira de 31/10 a 15/11/2020
6º rENaTa ValÉria PiNTo cardoSo de 27/10 a 19/12/2020

PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
GaBiNETE da SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JU-
rÍdico-iNSTiTUcioNal. Belém, 15 de dezembro de 2020.
cÂNdida dE JESUS riBEiro do NaSciMENTo
Subprocuradora-Geral de Justiça,
área jurídico-institucional
Portaria Nº 3577/2020-MP/PGJ
a SUBProcUradora-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-
iNSTiTUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela 
PorTaria nº 114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018;
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 garantir a eficaz continuidade dos ser-
viços ministeriais no âmbito do 1º cargo das promotorias de justiça de 
defesa do patrimônio público e da moralidade administrativa de Belém;
coNSidEraNdo os termos do expediente protocolizado sob nº 21655/2020;
r E S o l V E:
dESiGNar a promotora de justiça ÉriKa MENEZES dE oliVEira para, em 
atuação conjunta, exercer as atribuições do 1º cargo das promotorias de 
justiça de defesa do patrimônio público e da moralidade administrativa de 
Belém, a contar de 16/11/2020.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
GaBiNETE da SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JU-
rÍdico-iNSTiTUcioNal. Belém, 15 de dezembro de 2020.
cÂNdida dE JESUS riBEiro do NaSciMENTo
Subprocuradora-Geral de Justiça,
área jurídico-institucional
Portaria Nº 3578/2020-MP/PGJ
a SUBProcUradora-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-
iNSTiTUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela 
PorTaria nº 114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018;
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 garantir a eficaz continuidade dos serviços 
ministeriais no âmbito do 1º cargo das promotorias de justiça de altamira;
coNSidEraNdo os termos do expediente protocolizado sob nº 23846/2020;
r E S o l V E:
dESiGNar o promotor de justiça lUciaNo aUGUSTo araÚJo da coSTa 
para oficiar nas audiências referentes aos autos dos processos nº 0003602-
22.2020.8.14.0005 e 0005622-16.2019.8.14.0005, no dia 11/12/2020, 
ambos 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, 15 de dezembro de 2020.
cÂNdida dE JESUS riBEiro do NaSciMENTo
Subprocuradora-Geral de Justiça,
área jurídico-institucional
Portaria Nº 3579/2020-MP/PGJ
a SUBProcUradora-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-
iNSTiTUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela 
PorTaria nº 114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018;
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 1º e 2º cargos das promotorias de justiça de Breves 
e dos cargos das promotorias de justiça de chaves, curralinho e oeiras do Pará;
coNSidEraNdo a atuação da promotora de justiça Gabriela rios Machado 
no município de Melgaço;
coNSidEraNdo a atuação do promotor de justiça Mário césar Nabantino 
arrais Braúna no município de anajás;
coNSidEraNdo a atuação do promotor de justiça Bruno alves câmara no 
município de Gurupá;
CONSIDERANDO a necessidade de garantir a eficaz continuidade dos ser-
viços ministeriais no âmbito das promotorias de justiça que integram a 
região administrativa Marajó ii;
coNSidEraNdo os termos dos expedientes protocolizados sob nº 19899, 
21420, 22195, 22887 e 23623/2020;
r E S o l V E:
dESiGNar os promotores de justiça abaixo nominados para, sem prejuízo das de-
mais atribuições, exercerem as atribuições dos seguintes cargos das promotorias 
de justiça que integram a região administrativa Marajó ii, nos períodos indicados:

iTEM carGo ProMoTor(a) dE JUSTiÇa PErÍodo
Promotorias de justiça de Breves

i 1º
adoNiS TENorio caValcaNTi de 17 a 21/11/2020
rodriGo SilVa VaScoNcEloS de 17 a 21/11/2020

ii 2º daVid TErcEiro NUNES PiNHEiro a contar de 1º/10/2020
Promotoria de justiça de chaves

iii - BrUNo alVES cÂMara de 1º/10 a 11/11/2020
Promotoria de justiça de curralinho

iV - rodriGo SilVa VaScoNcEloS de 1º/10/2020 a 7/1/2021
Promotoria de justiça de Gurupá

V - NaYara SaNToS NEGrÃo atuação conjunta, dias 2 e 3/12/2020
Promotoria de justiça de Melgaço

Vi - Mário cÉSar NaBaNTiNo arraiS BraÚNa oficiar em audiências, de 29/9 a 1º/10/2020

Vii - rodriGo SilVa VaScoNcEloS
oficiar em audiências, de 27 a 29/10/2020

de 1º a 7/11/2020
Promotoria de justiça de oeiras do Pará

Viii - Mário cÉSar NaBaNTiNo arraiS BraÚNa de 1º/10/2020 a 7/1/2021

PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
GaBiNETE da SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JU-
rÍdico-iNSTiTUcioNal. Belém, 15 de dezembro de 2020.
cÂNdida dE JESUS riBEiro do NaSciMENTo
Subprocuradora-Geral de Justiça,
área jurídico-institucional

Portaria Nº 3580/2020-MP/PGJ
a SUBProcUradora-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-
iNSTiTUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela 
PorTaria nº 114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018;
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 garantir a eficaz continuidade dos serviços 
ministeriais no âmbito do 4º cargo das promotorias de justiça de Benevides;
coNSidEraNdo os termos do expediente protocolizado sob nº 
20691/2020;
r E S o l V E:
dESiGNar a promotora de justiça HYGEia ValENTE dE SoUZa PiNTo 
para, sem prejuízo das demais atribuições e em atuação conjunta, exercer 
nas promotorias de justiça de Benevides, as atribuições do 4º cargo, a 
contar de 6/10/2020.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
GaBiNETE da SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JU-
rÍdico-iNSTiTUcioNal. Belém, 15 de dezembro de 2020.
cÂNdida dE JESUS riBEiro do NaSciMENTo
Subprocuradora-Geral de Justiça,
área jurídico-institucional
Portaria Nº 3602/2020-MP/PGJ
a SUBProcUradora-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-
iNSTiTUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela 
PorTaria nº 114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018;
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 afastamentos dos promotores de justiça alexssandra Muniz 
Mardegan, lorena Moura Barbosa de Miranda, daniella Maria dos Santos dias, 
lorena de albuquerque rangel Moreira cruz, Mayanna Silva de Souza Queiroz, 
lílian Viana freire, alan Pierre chaves rocha e Samuel furtado Sobral;
coNSidEraNdo a vacância dos 1º e 3º cargos das promotorias de justiça de Marabá;
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 22151, 
22396, 22454, 22455, 22460, 22539, 22619, 22761, 22918, 23036, 
23084, 23146, 23315, 23379, 23488, 23548, 23549, 23742, 23914, 
23957, 23958, 24035, 24042, 24220 e 24326/2020;
r E S o l V E:
dESiGNar os promotores de justiça abaixo nominados para, sem prejuízo das de-
mais atribuições, exercerem as atribuições dos seguintes cargos das promotorias 
de justiça que integram a região administrativa Sudeste i, nos períodos indicados:

iTEM carGo ProMoTor(a) dE JUSTiÇa PErÍodo
Promotorias de justiça de Marabá

i 1º

SaMUEl fUrTado SoBral
oficiar em audiências, de 3 a 9/11/202020

oficiar em processos, de 12 a 30/11/202020
alaN PiErrE cHaVES rocHa oficiar em processos, de 9 a 24/11/202020

criSTiNE MaGElla corrÊa liMa oficiar em processos, de 3 a 8/11/202020 e 1º a 
31/12/2020

JoSÉlia lEoNTiNa dE BarroS loPES oficiar em audiências, de 10 a 30/11/202020 e 1º a 
18/12/2020

ii 2º
JaNE clEidE SilVa SoUZa dias 1º e 2/11/2020 e de 11 a 29/11/2020

EricK ricardo dE SoUZa fErNaNdES de 1º a 30/11/2020

iii 3º
JaNE clEidE SilVa SoUZa de 23 a 30/11/2020 e 1º a 31/12/2020

EricK ricardo dE SoUZa fErNaNdES de 23 a 29/11/2020 e 1º a 19/12/2020

iV 4º
criSTiNE MaGElla corrÊa liMa de 24 a 29/11/2020

lorENa MoUra BarBoSa dE MiraNda de 30/11 a 23/12/2020
JoSiEl GoMES da SilVa oficiar em audiências, dias 10 e 11/12/2020

V 6º aliNE TaVarES MorEira dia 23/11/2020

Vi 9º
JaNE clEidE SilVa SoUZa dias 1º e 2/11/2020 e de 11/11 a 15/12/2020

JoSÉlia lEoNTiNa dE BarroS loPES de 3 a 10/11/2020
Vii 10º EricK ricardo dE SoUZa fErNaNdES de 3 a 6/11/2020 e dias 9 e 10/11/2020
Viii 11º JoSÉlia lEoNTiNa dE BarroS loPES de 25/11 a 24/12/2020

iX 12º
lÍliaN ViaNa frEirE de 5 a 19/12/2020

JaNE clEidE SilVa SoUZa oficiar em audiências, dia 17/12/2020
X 13º SaMUEl fUrTado SoBral de 23 a 27/11/2020

1ª vara do juizado especial criminal de Marabá
Xi - MaYaNNa SilVa dE SoUZa QUEiroZ de 5 a 18/12/2020

2ª vara do juizado especial criminal de Marabá

Xii -
daNiElla Maria doS SaNToS diaS de 5 a 20/11/2020 e 7/1 a 4/5/2021

JoSÉlia lEoNTiNa dE BarroS loPES de 24/11 a 18/12/2020
Promotoria de justiça de rondon do Pará

Xiii 1º daliaNa MoNiQUE SoUZa ViaNa de 16/11 a 15/12/2020
Promotoria de justiça de São domingos do araguaia

XiV - GilBErTo liNS dE SoUZa filHo dias 16 e 17/11/2020
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
GaBiNETE da SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JU-
rÍdico-iNSTiTUcioNal. Belém, 18 de dezembro de 2020.
cÂNdida dE JESUS riBEiro do NaSciMENTo
Subprocuradora-Geral de Justiça,
área jurídico-institucional
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Portaria Nº 3603/2020-MP/PGJ
a SUBProcUradora-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-
iNSTiTUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela 
PorTaria nº 114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018;
coNSidEraNdo o disposto no art. 18, inciso V, da lei orgânica do Ministé-
rio Público do Estado do Pará, nº 057, de 06 de julho de 2006;
coNSidEraNdo a remoção do promotor de justiça Maurício almeida 
Guerreiro de figueiredo para o 1º cargo das promotorias de justiça de 
órfãos, interditos e incapazes de Belém, conforme PorTaria nº 2905/2020-
MP/PGJ, publicada no Diário Oficial nº 34377, de 19/10/2020;
coNSidEraNdo os termos do expediente protocolizado sob nº 22006/2020;
r E S o l V E:
rEVoGar, a contar de 28/10/2020, a designação do promotor de justiça 
NadilSoN PorTilHo GoMES para, em atuação conjunta e sem prejuízo 
de suas atribuições das na promotoria de justiça de igarapé-Miri, exercer 
nas promotorias de justiça da infância e juventude de Belém, as atribuições 
do 1º cargo, contida na PorTaria nº 2797/2020-MP/PGJ, de 7/10/2020.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
GaBiNETE da SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JU-
rÍdico-iNSTiTUcioNal. Belém, 18 de dezembro de 2020.
cÂNdida dE JESUS riBEiro do NaSciMENTo
Subprocuradora-Geral de Justiça,
área jurídico-institucional
Portaria Nº 3604/2020-MP/PGJ
a SUBProcUradora-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-
iNSTiTUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela 
PorTaria nº 114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018;
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 da 
infância e juventude de Belém;
CONSIDERANDO a necessidade de garantir a eficaz continuidade dos serviços mi-
nisteriais no âmbito das promotorias de justiça da infância e juventude de Belém;
coNSidEraNdo os termos do expediente protocolizado sob nº 19247/2020;
r E S o l V E:
dESiGNar o promotor de justiça NadilSoN PorTilHo GoMES para exer-
cer nas promotorias de justiça da infância e juventude de Belém, as atri-
buições do 1º cargo, a contar de 28/10/2020, sem prejuízo de suas atri-
buições na promotoria de justiça de igarapé-Miri.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
GaBiNETE da SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JU-
rÍdico-iNSTiTUcioNal. Belém, 18 de dezembro de 2020.
cÂNdida dE JESUS riBEiro do NaSciMENTo
Subprocuradora-Geral de Justiça,
área jurídico-institucional
Portaria Nº 3605/2020-MP/PGJ
a SUBProcUradora-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-
iNSTiTUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela 
PorTaria nº 114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018;
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 garantir a eficaz continuidade dos serviços 
ministeriais no âmbito do 7º cargo das promotorias de justiça de Santarém;
coNSidEraNdo os termos dos expedientes protocolizados sob nº 8939 e 
8940/2020;
r E S o l V E:
i - dESiGNar a promotora de justiça lÍliaN rEGiNa fUrTado BraGa para 
oficiar na audiência judicial referente aos autos do processo nº 0007291-
62.2007.8.14.0051, no dia 10/3/2020, de atribuição do 7º cargo das pro-
motorias de justiça de Santarém, sem prejuízo das demais atribuições;
ii - dESiGNar a promotora de justiça lÍliaN rEGiNa fUrTado BraGa 
para oficiar em audiências judiciais referentes aos autos dos processos 
nº 0003912-78.2013.8.14.0003 e 0016260-42.2017.8.14.0051, ambos de 
atribuição do 7º cargo das promotorias de justiça de Santarém, no dia 
17/3/2020, no município de alenquer, 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, 18 de dezembro de 2020.
cÂNdida dE JESUS riBEiro do NaSciMENTo
Subprocuradora-Geral de Justiça,
área jurídico-institucional
Portaria Nº 3606/2020-MP/PGJ
a SUBProcUradora-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-
iNSTiTUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela 
PorTaria nº 114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018;
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 garantir a eficaz continuidade dos servi-
ços ministeriais no âmbito do cargo da promotoria de justiça de rio Maria;
coNSidEraNdo os termos do expediente protocolizado sob nº 21393/2020;
r E S o l V E:
dESiGNar o promotor de justiça alEXaNdrE aZEVEdo dE MaTToS MoUra 
COSTA para oficiar na audiência referente aos autos do processo nº 0000285-
26.2016.8.14.0047, no dia 27/10/2020, de atribuição do cargo da promotoria 
de justiça de rio Maria, 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, 18 de dezembro de 2020.
cÂNdida dE JESUS riBEiro do NaSciMENTo
Subprocuradora-Geral de Justiça,
área jurídico-institucional

Portaria Nº 3607/2020-MP/PGJ
a SUBProcUradora-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-
iNSTiTUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela 
PorTaria nº 114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018;
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 garantir a eficaz continuidade dos serviços 
ministeriais no âmbito do cargo da promotoria de justiça de ourilândia do Norte;
coNSidEraNdo os termos do expediente protocolizado sob nº 
19897/2020;
r E S o l V E:
dESiGNar os promotores de justiça carloS fErNaNdo crUZ da SilVa e 
CYNTHIA GRAZIELA DA SILVA CORDEIRO para oficiarem em conjunto com o 
promotor de justiça odÉlio diViNo Garcia JUNior na adoção de medidas 
judiciais e extrajudiciais cabíveis em procedimentos referentes à obstrução da 
Pa-179, a contar de 25/9/2020, 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, 18 de dezembro de 2020.
cÂNdida dE JESUS riBEiro do NaSciMENTo
Subprocuradora-Geral de Justiça,
área jurídico-institucional
Portaria Nº 3608/2020-MP/PGJ
a SUBProcUradora-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-
iNSTiTUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela 
PorTaria nº 114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018;
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 garantir a eficaz continuidade dos serviços 
ministeriais no âmbito do 8º cargo das promotorias de justiça de Santarém;
coNSidEraNdo os termos do ofício nº 1939/2020-MPPa/STM/8PJ, datado 
de 8/10/2020, protocolizado sob nº 21213/2020, em 16/10/2020;
r E S o l V E:
dESiGNar os promotores de justiça adlEEr caldEraro SiroTHEaU, 
Maria raiMUNda da SilVa TaVarES e BrUNo fErNaNdES da SilVa 
FREITAS para oficiarem em conjunto com a promotora de justiça ÉVE-
liN STaEViE doS SaNToS nos autos do Procedimento administrativo nº 
007950-031/2020, de atribuição do 8º cargo das promotorias de justiça de 
Santarém, a contar de 21/10/2020, 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, 18 de dezembro de 2020.
cÂNdida dE JESUS riBEiro do NaSciMENTo
Subprocuradora-Geral de Justiça,
área jurídico-institucional
Portaria Nº 3609/2020-MP/PGJ
a SUBProcUradora-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-
iNSTiTUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela 
PorTaria nº 114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018;
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 dos expedientes protocolizados sob nº 13905, 
13908 e 20200/2020;
r E S o l V E:
dESiGNar o promotor de justiça fraNciSco cHarlES PacHEco TEiXEira 
para oficiar perante a 1ª vara do juizado especial cível e criminal de Tucuruí, 
no período de 1º/7 a 18/12/2020, 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, 18 de dezembro de 2020.
cÂNdida dE JESUS riBEiro do NaSciMENTo
Subprocuradora-Geral de Justiça,
área jurídico-institucional
Portaria Nº 3610/2020-MP/PGJ
a SUBProcUradora-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-
iNSTiTUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela 
PorTaria nº 114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018;
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 e as férias da promotora de justiça Ângela Maria 
Balieiro Queiroz;
CONSIDERANDO a necessidade de garantir a eficaz continuidade dos servi-
ços ministeriais no âmbito do 4º cargo da promotoria de justiça de violên-
cia doméstica e familiar contra a mulher de Belém;
coNSidEraNdo os termos dos expedientes protocolizados sob SiP nº 
16817, 17745 e 19251/2020 e Gedoc nº 116567, 117332 e 117370/2020;
r E S o l V E:
dESiGNar o promotor de justiça fraNKliN loBaTo Prado para exercer 
nas promotorias de justiça de violência doméstica e familiar contra a mu-
lher de Belém, as atribuições do 4º cargo, no período de 2/8 a 1º/9/2020 e 
nos dias 14 e 15/9/2020, 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, 18 de dezembro de 2020.
cÂNdida dE JESUS riBEiro do NaSciMENTo
Subprocuradora-Geral de Justiça,
área jurídico-institucional
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Portaria Nº 3611/2020-MP/PGJ
a SUBProcUradora-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-
iNSTiTUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela 
PorTaria nº 114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018;
coNSidEraNdo o disposto no art. 10, inciso iX, alínea f, da lei federal n° 
8.625/1993 c/c o art. 18, inciso iX, alínea f, da lei complementar n° 057/2006;
CONSIDERANDO a necessidade de garantir a eficaz continuidade dos servi-
ços ministeriais no âmbito da promotoria de justiça de Santa luzia do Pará;
coNSidEraNdo os termos dos expedientes protocolizados sob nº 7810 e 17151/2020;
r E S o l V E:
dESiGNar o promotor de justiça JaNUário coNSTÂNcio diaS NETo para 
oficiar nos seguintes expedientes extrajudiciais, processos e procedimen-
tos, todos de atribuição da promotoria de justiça de Santa luzia do Pará, 
no período de 20/8 a 3/9/2020, sem prejuízo das demais atribuições:
i -  ofício nº 326/2018/MP/PJSlP (representação por improbidade administrativa);
ii -  ofício nº 102/2016-GGcS (prestação de contas nº 2013/51989-3);
iii -  notícia de fato nº 1.23.006.000041/2016-61-MPf;
iV -  ofício nº 077/2016/PrES/TcM (prestação de contas);
V -  notícia de fato SiMP nº 000713-112/2017-MP/2ªPJdiaT;
Vi -  termo de ajustamento de gestão (processo nº 20165514-00);
Vii -  ofício nº 151/2011/MP/cGaB (representação administrativa);
Viii -  procedimento administrativo nº 1.23.006.000046/2013-41;
iX -  ofício nº 255/2015/GPrE (processo de tomada de contas nº 2012/51066-7);
X -  notícia de fato nº 1.23.006.000370/2016-11-MPf;
Xi -  notícia de fato nº 1.23.006.000249/2015-08-MPf;
Xii -  inquérito civil público nº 1.23.000.001518/2009-57-MPf;
Xiii -  prestação de contas (convênio nº 062/2012);
XiV -  processo nº 2012/51066-7;
XV -  processo nº 2013/51989-3;
XVi -  ofício nº 415/2015/PrES/TcM (processo nº 1232032008-00);
XVii -  ofício nº 1194/2015-MP/cGaB (processo TcM nº 1232042006-00);
XViii -  ofício nº 130/2017/PrES/TcM (processo nº 1230012006-00);
XiX -  ofício nº 945/2013-MP/cGaB (processo TcM nº 1330042009-00);
XX -  ofício nº 103/2016/PrES/TcM (processo nº 1232042008-00);
XXi -  ofício nº 842/2013-MP/cGaB (processo TcM nº 1330012009-00);
XXii -  ofício nº 049/2012/MP/cGaB (processo administrativo disciplinar 
nº 00200573002140-6);
XXiii -  ofício nº 19/2018-SiNTEPP (Pccr);
XXiV -  expediente do SiNTEPP (instituto de Previdência Municipal de cachoeira do Piriá);
XXV -  expediente do SiNTEPP (Secretaria Municipal de Educação).
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
GaBiNETE da SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JU-
rÍdico-iNSTiTUcioNal. Belém, 18 de dezembro de 2020.
cÂNdida dE JESUS riBEiro do NaSciMENTo
Subprocuradora-Geral de Justiça,
área jurídico-institucional
Portaria Nº 3612/2020-MP/PGJ
a SUBProcUradora-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-
iNSTiTUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela 
PorTaria nº 114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018;
coNSidEraNdo o disposto no art. 10, inciso iX, alínea f, da lei federal n° 
8.625/1993 c/c o art. 18, inciso iX, alínea f, da lei complementar n° 057/2006
coNSidEraNdo a designação do promotor de justiça Milton luís lobo de 
Menezes para exercer a função de coordenador do Grupo de atuação Espe-
cial de inteligência e Segurança institucional - GSi;
CONSIDERANDO a necessidade de garantir a eficaz continuidade dos ser-
viços ministeriais no âmbito do 9º cargo das promotorias de justiça da 
infância e juventude de Belém;
coNSidEraNdo os termos do expediente protocolizado sob nº 23283/2020;
r E S o l V E:
dESiGNar a promotora de justiça MÔNica rEi MorEira frEirE para 
exercer nas promotorias de justiça da infância e juventude de Belém, as 
atribuições do 9º cargo, no período de 26/11 a 1º/12/2020, 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, 18 de dezembro de 2020.
cÂNdida dE JESUS riBEiro do NaSciMENTo
Subprocuradora-Geral de Justiça,
área jurídico-institucional
Portaria Nº 3613/2020-MP/PGJ
a SUBProcUradora-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-
iNSTiTUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela 
PorTaria nº 114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018;
coNSidEraNdo o disposto no art. 10, inciso iX, alínea f, da lei nº 
8.625/93 c/c o 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 Ângela Maria Balieiro Queiroz;
CONSIDERANDO a necessidade de garantir a eficaz continuidade dos ser-
viços ministeriais no âmbito do 4º cargo das promotorias de justiça de 
violência doméstica e familiar contra a mulher de Belém;
coNSidEraNdo os termos do expediente protocolizado sob nº 17745/2020;
r E S o l V E:
dESiGNar o promotor de justiça fraNKliN loBaTo Prado para exercer 
nas promotorias de justiça de violência doméstica e familiar contra a mu-
lher de Belém, as atribuições do 4º cargo, no período de 24/8 a 1º/9/2020, 
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, 18 de dezembro de 2020.
cÂNdida dE JESUS riBEiro do NaSciMENTo
Subprocuradora-Geral de Justiça,
área jurídico-institucional

Portaria Nº 3614/2020-MP/PGJ
a SUBProcUradora-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-
iNSTiTUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela 
PorTaria nº 114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018;
coNSidEraNdo o disposto no art. 10, inciso iX, alínea f, da lei nº 
8.625/93 c/c o 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 agar da costa Jurema;
CONSIDERANDO a necessidade de garantir a eficaz continuidade dos servi-
ços ministeriais no âmbito do 4º cargo das promotorias de justiça de ações 
constitucionais e fazenda pública de Belém;
coNSidEraNdo os termos do expediente protocolizado sob nº 
21752/2020;
r E S o l V E:
dESiGNar a promotora de justiça roSÂNGEla cHaGaS dE NaZarÉ 
para exercer nas promotorias de justiça de ações constitucionais e fazen-
da pública de Belém, as atribuições do 4º cargo, no período de 26/10 a 
9/11/2020, 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, 18 de dezembro de 2020.
cÂNdida dE JESUS riBEiro do NaSciMENTo
Subprocuradora-Geral de Justiça,
área jurídico-institucional
Portaria Nº 3616/2020-MP/PGJ
a SUBProcUradora-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-
iNSTiTUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela 
PorTaria nº 114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018;
coNSidEraNdo o disposto no art. 10, inciso iX, alínea f, da lei nº 
8.625/93 c/c o 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 dos promotores de justiça alexandre Marcus 
fonseca Tourinho e Sandro ramos chermont;
coNSidEraNdo o afastamento do promotor de justiça José Godofredo Pires dos 
Santos para atuar na coordenação do centro de apoio operacional ambiental;
CONSIDERANDO a necessidade de garantir a eficaz continuidade dos serviços 
ministeriais no âmbito dos 1º, 2º e 5º cargos das promotorias de justiça de 
defesa do patrimônio público e da moralidade administrativa de Belém;
coNSidEraNdo os termos dos expedientes protocolizados sob nº 12781, 
16528, 16819, 17010, 17284, 21350 e 22311/2020;
r E S o l V E:
dESiGNar os promotores de justiça abaixo nominados para, sem prejuízo 
das demais atribuições, exercerem nas promotorias de justiça de defesa do 
patrimônio público e da moralidade administrativa de Belém, as atribuições 
dos seguintes cargos, nos períodos indicados:

iTEM carGo ProMoTor(a) dE JUSTiÇa PErÍodo

i 1º MariEla corrÊa HaGE de 28/7 a 7/8/2020, 10 a 14/8/2020, 17/8 a 21/8/2020, 19 a 
23/10/2020

ii 2º doMiNGoS SáVio alVES dE 
caMPoS de 3/11 a 2/12/2020

iii 5º EVaNdro dE aGUiar riBEiro de 16 a 23/5/2020 e 28/5 a 12/6/2020
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
GaBiNETE da SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JU-
rÍdico-iNSTiTUcioNal. Belém, 18 de dezembro de 2020.
cÂNdida dE JESUS riBEiro do NaSciMENTo
Subprocuradora-Geral de Justiça,
área jurídico-institucional
Portaria Nº 3617/2020-MP/PGJ
a SUBProcUradora-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-
iNSTiTUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela 
PorTaria nº 114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018;
coNSidEraNdo o disposto no art. 10, inciso iX, alínea f, da lei nº 
8.625/93 c/c o 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 1º e 4º cargos das promotorias de justiça 
de família de Belém;
coNSidEraNdo os afastamentos dos promotores de justiça Maria de Na-
zaré abbade Pereira, Maria de Belém Santos amélia Satomi igarashi e 
ivelise Pinheiro Pinto;
CONSIDERANDO a necessidade de garantir a eficaz continuidade dos serviços 
ministeriais no âmbito dos cargos das promotorias de justiça de família de Belém;
coNSidEraNdo os termos dos expedientes protocolizados sob nº 16438, 
18670, 19016, 19551, 19728, 20176, 21993, 22967 e 24152/2020;
r E S o l V E:
dESiGNar os promotores de justiça abaixo nominados para, sem prejuízo 
das demais atribuições, exercerem nas promotorias de justiça de família de 
Belém, as atribuições dos seguintes cargos, nos períodos indicados:

iTEM carGo ProMoTor(a) dE JUSTiÇa PErÍodo
i 4º alBElY MiraNda loBaTo TEiXEira de 4/5 a 2/6/2020 e 31/7 a 27/10/2020

ii 7º ErNESTiNo rooSEVElT SilVa 
PaNToJa de 8 a 18/9/2020, 22 a 25/9/2020 e 19 a 25/11/2020

iii 8º Maria dE BElÉM SaNToS
de 4/5 a 2/6/2020

atuação conjunta, de 1º a 28/10/2020, dias 3 e 4/11/2020 e de 
17 a 29/11/2020

iV 9º iVEliSE PiNHEiro PiNTo de 10 a 24/9/2020
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
GaBiNETE da SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JU-
rÍdico-iNSTiTUcioNal. Belém, 18 de dezembro de 2020.
cÂNdida dE JESUS riBEiro do NaSciMENTo
Subprocuradora-Geral de Justiça,
área jurídico-institucional
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Portaria Nº 3618/2020-MP/PGJ
a SUBProcUradora-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-
iNSTiTUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela 
PorTaria nº 114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018;
coNSidEraNdo o disposto no art. 18, inciso V, da lei orgânica do Ministé-
rio Público do Estado do Pará, nº 057, de 06 de julho de 2006;
coNSidEraNdo os termos dos expedientes protocolizados sob nº 21993 
e 22323/2020;
r E S o l V E:
rEVoGar, a contar de 29/10/2020, a designação da promotora de justiça 
rEGiaNE BriTo coElHo oZaNaN para, com prejuízo de sua titularidade, 
exercer na promotoria de justiça de órfãos, interditos e incapazes de 
Belém, as atribuições do 2º cargo, contida na PorTaria nº 1135/2020-
MP/PGJ, de 2/3/2020.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
GaBiNETE da SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JU-
rÍdico-iNSTiTUcioNal. Belém, 18 de dezembro de 2020.
cÂNdida dE JESUS riBEiro do NaSciMENTo
Subprocuradora-Geral de Justiça,
área jurídico-institucional
Portaria Nº 3619/2020-MP/PGJ
a SUBProcUradora-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-
iNSTiTUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela 
PorTaria nº 114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018;
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 2018/2019-MP/4º cargo, datado 
de 27/8/2019, de iniciativa da promotora de justiça regiane Brito coelho 
ozanan, protocolizado sob nº 38913/2019, no qual solicita ser designada 
para atuar em uma das promotorias de justiça de Belém, para melhor 
atender as necessidades especiais de sua filha, conforme laudos e relató-
rios médicos apresentados;
coNSidEraNdo que só excepcionalmente, o promotor de justiça pode 
exercer suas atribuições em promotoria de justiça da qual for titular;
CONSIDERANDO que as circunstâncias narradas no expediente justificam 
tal medida excepcional;
coNSidEraNdo as férias do promotor de justiça José Maria costa lima Júnior;
CONSIDERANDO a necessidade de assegurar a eficaz continuidade dos 
serviços ministeriais no âmbito do 2º cargo das promotorias de justiça de 
órfãos, interditos e incapazes de Belém;
CONSIDERANDO a necessidade de assegurar a eficaz continuidade dos 
serviços ministeriais no âmbito do 8º cargo das promotorias de justiça de 
família de Belém;
coNSidEraNdo os termos dos expedientes protocolizados sob nº 20176, 
21993, 22323 e 24024/2020;
r E S o l V E:
dESiGNar a promotora de justiça rEGiaNE BriTo coElHo oZaNaN para, 
com prejuízo de sua titularidade, exercer nas promotorias de justiça cíveis 
de Belém, as atribuições dos seguintes cargos, nos períodos indicados:
i – 8º cargo das promotorias de justiça de família de Belém, atuação conjunta em au-
diências, nos períodos de 29/10 a 2/11/2020, 5 a 16/11/2020 e 30/11 a 8/12/2020;
ii - 2º cargo das promotorias de justiça de órfãos, interditos e incapazes de 
Belém, nos dias 3 e 4/11/2020 e no período de 17 a 29/11/2020.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
GaBiNETE da SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JU-
rÍdico-iNSTiTUcioNal. Belém, 18 de dezembro de 2020.
cÂNdida dE JESUS riBEiro do NaSciMENTo
Subprocuradora-Geral de Justiça,
área jurídico-institucional
Portaria Nº 3620/2020-MP/PGJ
a SUBProcUradora-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-
iNSTiTUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela 
PorTaria nº 114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018;
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 2018/2019-MP/4º cargo, datado 
de 27/8/2019, de iniciativa da promotora de justiça regiane Brito coelho 
ozanan, protocolizado sob nº 38913/2019, no qual solicita ser designada 
para atuar em uma das promotorias de justiça de Belém, para melhor 
atender as necessidades especiais de sua filha, conforme laudos e relató-
rios médicos apresentados;
coNSidEraNdo que só excepcionalmente, o promotor de justiça pode 
exercer suas atribuições em promotoria de justiça da qual for titular;
CONSIDERANDO que as circunstâncias narradas no expediente justificam 
tal medida excepcional;
coNSidEraNdo o afastamento do promotor de justiça José Maria costa lima 
Júnior para atuar na coordenação do centro de apoio operacional criminal;
CONSIDERANDO a necessidade de assegurar a eficaz continuidade dos 
serviços ministeriais no âmbito do 2º cargo das promotorias de justiça de 
órfãos, interditos e incapazes de Belém;
coNSidEraNdo os termos do expediente protocolizado sob nº 24024/2020;
r E S o l V E:
dESiGNar a promotora de justiça rEGiaNE BriTo coElHo oZaNaN para 
exercer nas promotorias de justiça de órfãos, interditos e incapazes de 
Belém, as atribuições do 2º cargo, a contar de 9/12/2020, 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, 18 de dezembro de 2020.
cÂNdida dE JESUS riBEiro do NaSciMENTo
Subprocuradora-Geral de Justiça,
área jurídico-institucional

Portaria Nº 3621/2020-MP/PGJ
a SUBProcUradora-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-
iNSTiTUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela 
PorTaria nº 114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018;
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 garantir a eficaz continuidade dos serviços minis-
teriais no âmbito dos 1º e 2º cargos das promotorias de justiça de rondon do Pará;
coNSidEraNdo os termos do expediente protocolizado sob nº 22548/2020;
r E S o l V E:
dESiGNar a promotora de justiça Naiara Vidal NoGUEira para, sem 
prejuízo das demais atribuições e em regime de mutirão, oficiar em pro-
cessos judiciais e extrajudiciais de atribuição dos 1º e 2º cargos das pro-
motorias de justiça de rondon do Pará, no período de 30/11 a 10/12/2020.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
GaBiNETE da SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JU-
rÍdico-iNSTiTUcioNal. Belém, 18 de dezembro de 2020.
cÂNdida dE JESUS riBEiro do NaSciMENTo
Subprocuradora-Geral de Justiça,
área jurídico-institucional
Portaria Nº 3622/2020-MP/PGJ
a SUBProcUradora-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-
iNSTiTUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela 
PorTaria nº 114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018;
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 afastamentos dos promotores de justiça alexssandra 
Muniz Mardegan, lorena Moura Barbosa de Miranda, Paula caroline Nunes 
Machado, daniella Maria dos Santos dias, lorena de albuquerque rangel 
Moreira cruz, Samuel furtado Sobral e Sávio ramon Batista da Silva;
coNSidEraNdo a vacância dos 3º e 10º cargos das promotorias de justiça de Marabá;
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 16785, 16887, 
17700, 17702, 17938, 17943, 18235, 18353, 18692, 18701, 18840, 19372, 
19791, 19812, 19836, 19842, 20105, 20363, 21066, 21114 e 21623/2020;
r E S o l V E:
dESiGNar os promotores de justiça abaixo nominados para, sem prejuízo das de-
mais atribuições, exercerem as atribuições dos seguintes cargos das promotorias 
de justiça que integram a região administrativa Sudeste i, nos períodos indicados:

iTEM carGo ProMoTor(a) dE JUSTiÇa PErÍodo

Promotorias de justiça de Marabá

i 1º
criSTiNE MaGElla corrÊa liMa de 15 a 18/9/2020, 21 a 25/9/2020 e 28/9 a 1º/10/2020

SaMUEl fUrTado SoBral oficiar em audiências, dia 23/9/2020

ii 2º

PaUla caroliNE NUNES MacHado de 24/8 a 14/9/2020
JaNE clEidE SilVa SoUZa oficiar em audiências, dia 9/9/2020

EricK ricardo dE SoUZa fErNaNdES
oficiar em audiências, dias 26/8, 2 e 25/9/2020

oficiar em processos, de 21 a 27/9/2020
de 13 a 31/10/2020

criSTiNE MaGElla corrÊa liMa de 22 a 24/9/2020
daNiElla Maria doS SaNToS diaS de 15 a 20/9/2020 e 28/9 a 12/10/2020

JaNE clEidE SilVa SoUZa de 13 a 31/10/2020

iii 3º
PaUla caroliNE NUNES MacHado

oficiar em audiências, dia 8/9/2020
de 2 a 25/10/2020

EricK ricardo dE SoUZa fErNaNdES de 15/9 a 1º/10/2020
aliNE cUNHa da SilVa de 26/10 a 22/11/2020

iV 4º
criSTiNE MaGElla corrÊa liMa de 21 a 25/9/2020

PaTrÍcia PiMENTEl raBElo aNdradE de 13/10 a 4/11/2020

V 9º
criSTiNE MaGElla corrÊa liMa de 10/8 a 31/10/2020

JaNE clEidE SilVa SoUZa oficiar em audiências, dias 24/9 e 14/10/2020
Vi 10º JaNE clEidE SilVa SoUZa de 1º a 15/9/2020
Vii 12º lÍliaN ViaNa frEirE de 31/8 a 2/9/2020 e 27 a 29/10/2020

1ª vara do juizado especial criminal de Marabá

Viii - SaMUEl fUrTado SoBral 8/9/2020 a 4/3/2021
Promotoria de justiça de Jacundá

iX - JoSiEl GoMES da SilVa oficiar em audiências, dia 9/10/2020

Promotoria de justiça de rondon do Pará

X 1º daliaNa MoNiQUE SoUZa ViaNa de 23/9 a 14/11/2020
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
GaBiNETE da SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JU-
rÍdico-iNSTiTUcioNal. Belém, 18 de dezembro de 2020.
cÂNdida dE JESUS riBEiro do NaSciMENTo
Subprocuradora-Geral de Justiça,
área jurídico-institucional
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Portaria Nº 3623/2020-MP/PGJ
a SUBProcUradora-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-
iNSTiTUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela 
PorTaria nº 114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018;
coNSidEraNdo o disposto no art. 18, inciso V, da lei orgânica do Ministé-
rio Público do Estado do Pará, nº 057, de 06 de julho de 2006;
coNSidEraNdo os termos do expediente protocolizado sob nº 19786/2020;
r E S o l V E:
rEVoGar, a contar de 23/9/2020, a designação da promotora de justiça 
daliaNa MoNiQUE SoUZa ViaNa para, sem prejuízo das demais atribuições, 
exercer nas promotorias de justiça de rondon do Pará, as atribuições do 1º 
cargo, contida no item Vii da PorTaria nº 2138/2020-MP/PGJ, de 10/8/2020.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
GaBiNETE da SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JU-
rÍdico-iNSTiTUcioNal. Belém, 18 de dezembro de 2020.
cÂNdida dE JESUS riBEiro do NaSciMENTo
Subprocuradora-Geral de Justiça,
área jurídico-institucional
Portaria Nº 3624/2020-MP/PGJ
a SUBProcUradora-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-
iNSTiTUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela 
PorTaria nº 114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018;
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 afastamentos dos promotores de justiça dully Sanae 
araújo otakara, Silvana Nascimento Vaz de Sousa, Evelin Staevie dos San-
tos, francisca Paula Morais da Gama e Guilherme lima carvalho;
coNSidEraNdo a vacância dos 4º, 5º e 9º cargos das promotorias de 
justiça de Santarém;
CONSIDERANDO a necessidade de garantir a eficaz continuidade dos ser-
viços ministeriais no âmbito das promotorias de justiça que integram a 
região administrativa do Baixo amazonas;
coNSidEraNdo os termos dos expedientes protocolizados sob nº 20710, 
21203, 21629, 21964, 21991, 23336, 23445, 23733, 23336 e 24015/2020;
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(a) dE JUSTiÇa PErÍodo
Promotorias de justiça de Santarém

i 3º
rENaTa foNSEca dE caMPoS de 3 a 5/11/2020

SilVaNa NaSciMENTo VaZ dE SoUSa de 6 a 15/11/2020
ii 4º raMoN fUrTado SaNToS de 1º/11 a 31/12/2020

iii 5º
dUllY SaNaE araÚJo oTaKara dias 1º e 2/11/2020 e de 16/11 a 31/12/2020

raMoN fUrTado SaNToS de 3 a 15/11/2020

iV 6º
dUllY SaNaE araÚJo oTaKara dias 1º e 2/11/2020

lariSSa BraSil BraNdÃo de  3 a 5/11/2020
V 8º rENaTa foNSEca dE caMPoS dia 3/11/2020
Vi 9º adlEEr caldEraro SiroTHEaU a contar de 5/11/2020

Vii 13º
rENaTa foNSEca dE caMPoS oficiar em audiências, dias 4, 5, 6 e 9/11/2020

dUllY SaNaE araÚJo oTaKara oficiar em audiências, dia 25/11/2020
Juizado especial criminal de Santarém

Viii -
adlEEr caldEraro SiroTHEaU de 3 a 5/11/2020

SilVaNa NaSciMENTo VaZ dE SoUSa de 6/11 a 18/12/2020
Promotorias de justiça de Monte alegre

iX 1º diEGo BElcHior fErrEira SaNTaNa de 8/10 a 10/11/2020 e 9 a 11/12/2020
Promotorias de justiça de Óbidos

X -
PaTrÍcia carValHo MEdrado aSSMaNN de 26 a 29/10/2020

GUilHErME liMa carValHo de 3 a 30/11/2020
Promotoria de justiça de Terra Santa

Xi - oSValdiNo liMa dE SoUSa de 1º a 30/12/2020

PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
GaBiNETE da SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JU-
rÍdico-iNSTiTUcioNal. Belém, 18 de dezembro de 2020.
cÂNdida dE JESUS riBEiro do NaSciMENTo
Subprocuradora-Geral de Justiça,
área jurídico-institucional
Portaria Nº 3625/2020-MP/PGJ
a SUBProcUradora-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-
iNSTiTUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela 
PorTaria nº 114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018;
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 Vanessa Galvão Herculano;

CONSIDERANDO a necessidade de garantir a eficaz continuidade dos serviços 
ministeriais no âmbito do 1º cargo das promotorias de justiça de Breves;
coNSidEraNdo os termos dos expedientes protocolizados sob nº 18121 
e 19064/2020;
r E S o l V E:
dESiGNar a promotora de justiça GaBriEla rioS MacHado para exercer 
nas promotorias de justiça de Breves, as atribuições do 1º cargo, no perío-
do de 26/8 a 18/9/2020, 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, 18 de dezembro de 2020.
cÂNdida dE JESUS riBEiro do NaSciMENTo
Subprocuradora-Geral de Justiça,
área jurídico-institucional
Portaria Nº 3626/2020-MP/PGJ
a SUBProcUradora-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-
iNSTiTUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela 
PorTaria nº 114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018;
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 afastamentos dos promotores de justiça cristina Maria de Quei-
roz colares, Tatiana ferreira Granhen, Marilúcia Santos Sales e rui Barbosa lamim;
CONSIDERANDO a necessidade de garantir a eficaz continuidade dos servi-
ços ministeriais no âmbito das promotorias de justiça de castanhal;
coNSidEraNdo os termos dos expedientes protocolizados sob nº 17789, 
18178, 20893, 22599, 23165 e 23988/2020;
r E S o l V E:
dESiGNar os promotores de justiça abaixo nominados para, sem prejuízo 
das demais atribuições, exercerem nas promotorias de justiça de casta-
nhal, as atribuições dos seguintes cargos, nos períodos indicados:

iTEM carGo ProMoTor(a) dE JUSTiÇa PErÍodo
Promotorias de justiça de castanhal

i 6º SaBriNa MaMEdE NaPolEÃo KalUME dias 9 e 10/12/2020
Vara do juizado especial criminal de castanhal

ii -
criSTiNa Maria dE QUEiroZ colarES de 1º/9 a 18/12/2020

daNYllo PoMPEU colarES de 1º/9 a 18/12/2020
Promotoria de justiça de colares

iii - iSaac SacraMENTo da SilVa de 7 a 21/12/2020
Promotoria de justiça de inhangapi

iV - criSTiNa Maria dE QUEiroZ colarES de 10 a 16/11/2020
Promotoria de justiça de São caetano de odivelas

V - iSaac SacraMENTo da SilVa de 3 a 16/11/2020

PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
GaBiNETE da SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JU-
rÍdico-iNSTiTUcioNal. Belém, 18 de dezembro de 2020.
cÂNdida dE JESUS riBEiro do NaSciMENTo
Subprocuradora-Geral de Justiça,
área jurídico-institucional
Portaria Nº 3627/2020-MP/PGJ
a SUBProcUradora-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-
iNSTiTUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela 
PorTaria nº 114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018;
coNSidEraNdo o disposto no art. 18, inciso V, da lei orgânica do Ministé-
rio Público do Estado do Pará, nº 057, de 06 de julho de 2006;
coNSidEraNdo os termos dos expedientes protocolizados sob nº 17419 
e 18343/2020;
r E S o l V E:
rEVoGar, a contar de 24/8/2020, a designação da promotora de 
justiça lÍliaN rEGiNa fUrTado BraGa para, sem prejuízo das demais 
atribuições, oficiar nas notícias de fatos nº 003901-031/2019, 002154-
031/2019, 003900-031/2019, 000222-031/2020, 011488-031/2019, 
004499-031/2019, 009968-031/2017, 000767-031/2020, 000549-
031/2020, 013499-031/2019, 002894-031/2019, 001761-031/2019, 
002137-031/2019, 000974-031/2019, 001442-031/2019, 000591-
031/2019, 000186-031/2020, 008647-031/2019, 001677-031/2019, 
000553-031/2020, 003612-031/2020, 014200-031/2018, 008861-
031/2019, 001496-031/2018, 000060-031/2019, 011897-031/2019, 
009523-031/2017, 002031-031/2018, 002215-031/2019, 000972-
031/2019, 010704-031/2019, 006463-031/2019, 002903-031/2019, 
015719-031/2019, 007823-031/2019 e 015998-031/2018, no processo 
criminal nº 0016080-89.2018.8.14.0051 e no inquérito policial nº 0012358-
47.2018.8.14.0051, de atribuição do 8ª cargo da promotoria de justiça de 
Santarém, contida na PorTaria nº 1970/2020-MP/PGJ, de 9/7/2020.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.



 diário oficial Nº 34.657  103 Terça-feira, 03 DE AGOSTO DE 2021

GaBiNETE da SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JU-
rÍdico-iNSTiTUcioNal. Belém, 18 de dezembro de 2020.
cÂNdida dE JESUS riBEiro do NaSciMENTo
Subprocuradora-Geral de Justiça,
área jurídico-institucional
Portaria Nº 3628/2020-MP/PGJ
a SUBProcUradora-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-
iNSTiTUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela 
PorTaria nº 114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018;
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 garantir a eficaz continuidade dos serviços 
ministeriais no âmbito do 1º cargo das promotorias de justiça de Parauapebas;
coNSidEraNdo os termos do expediente protocolizado sob nº 19229/2020;
r E S o l V E:
dESiGNar os promotores de justiça EMErSoN coSTa dE oliVEira, 
fraNcYS GalHardo do ValE E crYSTiNa MicHiKo TaKETa MoriKaWa 
para oficiarem em conjunto com a promotora de justiça MAGDALENA TOR-
rES TEiXEira nos autos do processo SiMP nº 003293-030/2020, de atri-
buição do 1º cargo das promotorias de justiça de Parauapebas, a contar de 
17/9/2020, 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, 18 de dezembro de 2020.
cÂNdida dE JESUS riBEiro do NaSciMENTo
Subprocuradora-Geral de Justiça,
área jurídico-institucional
Portaria Nº 3629/2020-MP/PGJ
a SUBProcUradora-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-
iNSTiTUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela 
PorTaria nº 114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018;
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 garantir a eficaz continuidade dos serviços 
ministeriais no âmbito do 9º cargo das promotorias de justiça de Marabá;
coNSidEraNdo os termos do expediente protocolizado sob nº 
18962/2020;
r E S o l V E:
DESIGNAR o promotor de justiça SAMUEL FURTADO SOBRAL para oficiar 
em conjunto com a promotora de justiça criSTiNE MaGElla corrEa 
liMa nos autos do procedimento administrativo nº 000180-950/2018, de 
atribuição do 9º cargo das promotorias de justiça de Marabá, no período de 
10/9 a 31/10/2020, 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, 18 de dezembro de 2020.
cÂNdida dE JESUS riBEiro do NaSciMENTo
Subprocuradora-Geral de Justiça,
área jurídico-institucional
Portaria Nº 3630/2020-MP/PGJ
a SUBProcUradora-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-
iNSTiTUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela 
PorTaria nº 114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018;
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 garantir a eficaz continuidade dos serviços 
ministeriais no âmbito do 8º cargo das promotorias de justiça de Santarém;
coNSidEraNdo os termos do expediente protocolizado sob nº 
21310/2020;
r E S o l V E:
dESiGNar a promotora de justiça Maria raiMUNda da SilVa TaVarES 
para oficiar em conjunto com a promotora de justiça EVELIN STAEVIE DOS 
SaNToS nos autos do procedimento administrativo nº 013237-031/2017, 
de atribuição do 8º cargo das promotorias de justiça de Santarém, a contar 
de 22/10/2020, 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, 18 de dezembro de 2020.
cÂNdida dE JESUS riBEiro do NaSciMENTo
Subprocuradora-Geral de Justiça,
área jurídico-institucional

Portaria Nº 3631/2020-MP/PGJ
a SUBProcUradora-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-
iNSTiTUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela 
PorTaria nº 114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018;
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 garantir a eficaz continuidade dos serviços 
ministeriais no âmbito do 9º cargo das promotorias de justiça de Marabá;
coNSidEraNdo os termos do expediente protocolizado sob nº 
21784/2020;
r E S o l V E:
DESIGNAR o promotor de justiça SAMUEL FURTADO SOBRAL para oficiar 
em conjunto com a promotora de justiça JaNE clEidE SilVa SoUZa nos 
autos do procedimento administrativo nº 000180-950/2018, de atribuição 
do 9º cargo das promotorias de justiça de Marabá, no período de 1º/11 a 
19/12/2020, 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, 18 de dezembro de 2020.
cÂNdida dE JESUS riBEiro do NaSciMENTo
Subprocuradora-Geral de Justiça,
área jurídico-institucional
Portaria Nº 3633/2020-MP/PGJ
a SUBProcUradora-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-
iNSTiTUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela 
PorTaria nº 114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018;
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 garantir a eficaz continuidade dos serviços minis-
teriais no âmbito do cargo da promotoria de justiça de Santana do araguaia;
coNSidEraNdo os termos do expediente protocolizado sob nº 
23360/2020;
r E S o l V E:
DESIGNAR o promotor de justiça LEONARDO JORGE LIMA CALDAS para ofi-
ciar em conjunto com a promotora de justiça JUliaNa caBral coUTiNHo 
aNdradE nos autos do processo nº 0003144-64.2020.8.14.0050 (inquérito 
policial), de atribuição do cargo da promotoria de justiça de Santana do ara-
guaia, a contar de 30/11/2020, 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, 18 de dezembro de 2020.
cÂNdida dE JESUS riBEiro do NaSciMENTo
Subprocuradora-Geral de Justiça,
área jurídico-institucional
Portaria Nº 3634/2020-MP/PGJ
a SUBProcUradora-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-
iNSTiTUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela 
PorTaria nº 114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018;
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 garantir a eficaz continuidade dos ser-
viços ministeriais no âmbito do cargo da promotoria de justiça de Pacajá;
coNSidEraNdo os termos do expediente protocolizado sob nº 23642/2020;
r E S o l V E:
DESIGNAR o promotor de justiça GERSON ALBERTO DE FRANÇA para ofi-
ciar em conjunto com a promotora de justiça PaloMa SaKalEM nos autos 
do processo nº 0004469-85.2018.8.14.0069 e seus demais desdobramen-
tos, de atribuição do cargo da promotoria de justiça de Pacajá, a contar de 
9/12/2020, 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, 18 de dezembro de 2020.
cÂNdida dE JESUS riBEiro do NaSciMENTo
Subprocuradora-Geral de Justiça,
área jurídico-institucional
Portaria Nº 3635/2020-MP/PGJ
a SUBProcUradora-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-
iNSTiTUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela PorTaria nº 114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018, e pela 
PorTaria nº 6002/2019-MP/PGJ, de 9 de outubro de 2019;
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 garantir a eficaz continuidade dos serviços 
ministeriais no âmbito do 1º cargo das promotorias de justiça de Benevides;
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coNSidEraNdo os termos dos expedientes protocolizados sob nº 12613, 
13505, 16787, 18039 e 21825/2020;
r E S o l V E:
dESiGNar a promotora de justiça ViViaNa doS SaNToS coUTo dEla-
QUiS PErEZ para, sem prejuízo das demais atribuições e em atuação con-
junta, exercer nas promotorias de justiça de Benevides, as atribuições do 
1º cargo, no período de 7/3 a 30/12/2020.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
GaBiNETE da SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JU-
rÍdico-iNSTiTUcioNal. Belém, 18 de dezembro de 2020.
cÂNdida dE JESUS riBEiro do NaSciMENTo
Subprocuradora-Geral de Justiça,
área jurídico-institucional
Portaria Nº 3636/2020-MP/PGJ
a SUBProcUradora-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-
iNSTiTUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela 
PorTaria nº 114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018;
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 afastamentos dos promotores de justiça Paulo ricardo 
de Souza Bezerra, ana carolina Vilhena Gonçalves, Vânia campos de Pi-
nho, alessandra rebelo clos e lizete de lima Nascimento;
coNSidEraNdo a vacância do 3º cargo da promotoria de justiça cível e 
do 1º cargo da promotoria de justiça do meio ambiente, patrimônio cultu-
ral, habitação, urbanismo, consumidor, fundações e entidades de interesse 
social de ananindeua;
CONSIDERANDO a necessidade de garantir a eficaz continuidade dos serviços 
ministeriais no âmbito dos cargos das promotorias de justiça de ananindeua;
coNSidEraNdo os termos dos expedientes protocolizados sob nº 18687, 
18839, 19121, 19254, 20103, 20374, 20391, 21372, 21476, 21836, 
21950, 22833, 22940 e 23371/2020;
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 de ananindeua, nos períodos indicados:

iTEM carGo ProMoTor(a) dE JUSTiÇa PErÍodo

Promotoria de justiça criminal

i 1º EdUardo JoSÉ falESi do NaSciMENTo oficiar em audiências, dia 10/9/2020

ii 2º
EriKa MENEZES dE oliVEira

oficiar em audiências, de 15 a 17/9/2020 e dias 23, 25, 29 
e 30/9/2020

atuação conjunta, de 1º/10 a 10/11/2020
SaBriNa Said daiBES dE aMoriM 

SaNcHEZ oficiar em audiências, dia 1º/12/2020

iii 3º aNdrESSa Érica áVila PiNHEiro de 16 a 18/11/2020

Promotoria de justiça de direitos humanos, controle externo da atividade policial e do tribunal do júri

iV 1º
daNiEl MENEZES BarroS oficiar em audiências, dia 21/10/2020

arNaldo cÉlio da coSTa aZEVEdo de 27 a 29/10/2020

Promotoria de justiça cível

V 1º
alESSaNdra rEBElo cloS de 4 a 10/9/2020 e de 16 a 18/11/2020

aMarildo da SilVa GUErra de 14 a 18/9/2020
Vi 2º VÂNia caMPoS dE PiNHo de 19/11 a 18/12/2020
Vii 3º aNdrESSa Érica áVila PiNHEiro de 18/11 a 31/12/2020

Promotoria de justiça da infância e juventude

Viii 1º EdUardo JoSÉ falESi do NaSciMENTo atuação conjunta, a contar de 4/9/2020

Promotoria de justiça do meio ambiente, patrimônio cultural, habitação, urbanismo, consumidor, fundações e entidades 
de interesse social

iX 1º SaBriNa Said daiBES dE aMoriM 
SaNcHEZ de 29/10 a 29/12/2020

Vara do juizado especial criminal

X - EdUardo JoSÉ falESi do NaSciMENTo de 1º/9 a 18/12/2020

PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
GaBiNETE da SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JU-
rÍdico-iNSTiTUcioNal. Belém, 18 de dezembro de 2020.
cÂNdida dE JESUS riBEiro do NaSciMENTo
Subprocuradora-Geral de Justiça,
área jurídico-institucional

Protocolo: 687490

..

MiNistÉrio PÚBLico de
coNtas dos MUNicÍPios
do estado do ParÁ

.

.

disPeNsa de LicitaÇÃo
.

dispensa nº 24/2021
data: 22/07/2021
objeto: aquisição de materiais para restabelecer o funcionamento da rede 
lógica em gabinetes deste MPcM.
fundamento legal: art.24, ii da lei nº 8.666/93
Valor Global: r$3.040,00 (três mil e quarenta reais)
dotação orçamentária: 01.122.1495.8766.339030.26
fonte: 0101
contratadas: aPolo coMErcial lTda e coMaTEl coMÉrcio dE MaTErial lTda
Endereço: av. almirante Wandenkolk, 270 – Belém-Pará- cEP: 66055-030 
e Tv. José Pio, 545-Belém-Pará- cEP 66050240
cNPJ nº 02.567.637/0001-90 e 04.510.069/0001-16
ordenador: Maria inez klautau de Mendonça Gueiros- Procuradora Geral do MPcM

Protocolo: 687270
dispensa nº 23/2021
data: 27/07/2021
objeto: aquisição de 01(um) rotulador eletrônico para marcação e mapea-
mento dos cabos de redes deste MPcM
fundamento legal: art.24, ii da lei nº 8.666/93
Valor Global: r$500,00 (quinhentos reais)
dotação orçamentária: 01.032.1495.8403.449052.36
fonte: 0101
contratada: GTEc coMÉrcio E SErViÇoS EirEli-ME
Endereço: av. antônio Barreto, 1463 - Umarizal – Belém-Pará - cEP: 
66.000000
cNPJ nº 12.197.100/0001-39
ordenador: Maria inez klautau de Mendonça Gueiros- Procuradora Geral do MPcM

Protocolo: 687119
.

oUtras MatÉrias
.

iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato
Nota de empenho nº 2021NE00281
Valor Global: r$2.980,00 (dois mil novecentos e oitenta reais)
data: 29/07/2021
objeto: aquisição de material para restabelecer o funcionamento da rede 
lógica em gabinetes (cabo iTP caT6, cx.c/305,00m e tomada rj-45 caT6)
dispensa nº 24/2021/MPcM/Pa
Unidade orçamentária: 38101
Programa de Trabalho: 01122149587660000
Natureza da despesa: 33903000
fonte: 0101000000
contratada: aPolo coMErcial lTda
Endereço: av. almirante Wandenkolk, 270 - Belém/Pa - cEP 66055-030
cNPJ nº 02.567.637/0001-90
ordenador: Maria inez Klautau de Mendonça Gueiros – Procuradora Geral do MPcM
Nota de empenho nº 2021NE00282
Valor Global: r$60,00 (sessenta reais)
data: 29/07/2021
objeto: aquisição de material para restabelecer o funcionamento da rede 
lógica em gabinetes (conector rj-45 caT)
dispensa nº 24/2021/MPcM/Pa
Unidade orçamentária: 38101
Programa de Trabalho: 01122149587660000
Natureza da despesa: 33903000
fonte: 0101000000
contratada: coMaTEl coMÉrcio dE MaTErial lTda
Endereço: Tv. José Pio, 545 - Belém/Pa - cEP 66050-240
cNPJ nº 04.510.069/0001-16
ordenador: Maria inez Klautau de Mendonça Gueiros – Procuradora Geral do MPcM

Protocolo: 687273
iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato
Nota de empenho nº 2021NE00275
Valor Global: r$500,00 (quinhentos reais)
data: 29/07/2021
objeto: aquisição de 01 (um) rotulador eletrônico para cabo de rede.
dispensa nº 23/2021/MPcM/Pa
Unidade orçamentária: 38101
Programa de Trabalho: 01032149584030000
Natureza da despesa: 44905200
fonte: 0101000000
contratada: GTEc coMÉrcio E SErViÇoS EirEli-ME
Endereço: av. antônio Barreto, 1463-Umarizal-Belém-Pará- cEP 66000000
cPf nº 12.197.100/0001-39
ordenador: Maria inez Klautau de Mendonça Gueiros – Procuradora Geral do MPcM

Protocolo: 687123
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MUNicÍPios
.

..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE ALTAMIRA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de aLtaMira
PreGÃo PreseNciaL srP 8/2021

refere-se à registro de Preços para futura e Eventual aquisição de Equipa-
mentos de Informática, Conforme Especificações do Termo de Referência 
anexo i: aBErTUra. 13/08/2021, às 09:00 horas (horário local) no centro 
de convenções e cursos da Prefeitura Municipal de altamira, situado na 
rua ac. dois, 530 - Premem, altamira - Pa, Bairro: Esplanada do Xingu, 
na cidade de altamira. os interessados poderão obter maiores informações 
e retirar o edital completo pelos sites: www.altamira.pa.gov.br, ou através 
do e-mail altamiracpl@gmail.com, dás 08:00 às 14:00 horas e também 
poderão ser lidos ou obtidos cópias na rua ac. dois, 530 - Premem, alta-
mira - Pa, Bairro: Esplanada do Xingu, na cidade de altamira, das 08:00 às 
12:00 horas. rodoLFo reGis NoGeira caBraL - Pregoeiro

eXtrato da ata de reGistro de PreÇos
PreGÃo PreseNciaL srP Nº 005/2021

ata de reGistro de PreÇos Nº 037/2021, ata tem por objeto o re-
gistro de Preços para eventual e futura aquisição de Uniformes e rouparia 
Hospitalar, para atender diversos fundos, Secretarias e Setores da Pre-
feitura Municipal de Altamira - PA, especificados no Termo de Referência, 
anexo i. EMPrESa E Valor rEGiSTrado: ParTES: coNTraTaNTE: MU-
NicÍPio dE alTaMira (PrEfEiTUra MUNiciPal dE alTaMira) - cNPJ: 
05.263.116/0001-37 - EMPrESa: MrM aNaNiN coMÉrcial EirEli - 
cNPJ: 29.366.508/0001-90; valor global de r$: 141.430,00, para os itens: 
de 01 ao 03. 07, 18, 19, 22, 30, de 34 ao 36, de 38 ao 40. EMPrESa: rf 
BarilE lTda - cNPJ: 29.230.269/0001-46; valor global r$: 59.200,00, 
para os itens: 41, de 43 ao 45. 50. EMPrESa: ToPP MalHaria & SErVi-
ÇoS lTda - cNPJ: 13.664.662/0001-08, valor global r$: 1.112.404,00, 
para os itens: de 04 ao 06, de 08 ao 17. 20, 21, 23, 24, 29, de 31 ao 33. 
37, 42, de 46 ao 49. 51, 52.  Validade da ata é de 12 (doze) meses, a 
partir da assinatura. iNforMaÇÕES: a aTa dE rEGiSTro dE PrEÇoS Nº 
037/2021 vinculada ao PrEGÃo PrESENcial SrP Nº 005/2021 poderá ser 
acessada na integra no site oficial da Prefeitura Municipal de Altamira/PA - 
www.altamira.pa.gov.br. Assinatura: Altamira/PA, 27/07/2021.

eXtrato de coNtrato
PreGÃo eLetrÔNico srP 5/2021

Partes: coNTraTaNTE: fUNdo MUNiciPal dE aSSiSTÊNcia Social dE 
alTaMira - cNPJ: 18.142.506/0001-09 - coNTraTada: EMPrESa: ToPP 
MalHaria & SErViÇoS lTda - cNPJ/Mf n.º 13.664.662/0001-08; contra-
to nº. 561/2021, valor r$: 134.200,00; EMPrESa: M rM aNaNiN coMEr-
cial EirEli -  cNPJ/Mf n.º 29.366.508/0001-90; contrato nº. 556/2021, 
valor r$; 15.735,00; dotação orçamentária - 08.122.0029.2150. 
33.90.39.00-outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica. Vigência: até 
27/07/2022; objeto: registro de Preços da administração Pública Munici-
pal para o Fornecimento de Uniformes e Rouparia Hospitalar, especificados 
no Termo de referência, anexo i - www.altamira.pa.gov.br. assinatura: 
altamira/Pá, 27/07/2021.

eXtrato de coNtrato
PreGÃo eLetrÔNico srP 33/2021

Partes: coNTraTaNTE: MUNicÍPio dE alTaMira (PrEfEiTUra MUNi-
ciPal dE alTaMira), cNPJ 05.263.116/0001-37 - coNTraTada: EMPrE-
Sa: J. M. do NaSciMENTo NETo EirEli-ME - cNPJ: 33.614.394/0001-
27; contrato nº. 569/2021, valor r$: 293.650,00; dotação orçamentária 
- 04.123.0005.2024. 44.90.52.00-Equipamentos e Materiais Permanentes. 
Vigência: até 31/12/2021; objeto: refere-se à registro de Preços para 
futura e Eventual aquisição de Equipamentos e Motocicletas que serão 
sorteados no evento iPTU Premiado, conforme decreto Municipal nº 274 
de 17 de Maio de 2021, para atender a Secretaria Municipal de finanças 
de altamira -  Pa. as informações poderão ser acessadas na integra no 
site oficial da Prefeitura Municipal de Altamira/PA - www.altamira.pa.gov.
br. assinatura: altamira/Pá, 23/07/2021.

eXtrato da ata de reGistro de PreÇos
PreGÃo eLetrÔNico srP 33/2021

ata de reGistro de PreÇos Nº 039/2021, ata tem por objeto o re-
gistro de Preços para eventual e futura aquisição de Equipamentos e Moto-
cicletas que serão sorteados no evento iPTU Premiado, conforme decreto 
Municipal nº 274 de 17 de Maio de 2021, para atender a Secretaria Muni-
cipal de Finanças de Altamira -  PA, especificados no Termo de Referência, 
anexo i. EMPrESa E Valor rEGiSTrado: ParTES: coNTraTaNTE: MU-
NicÍPio dE alTaMira (PrEfEiTUra MUNiciPal dE alTaMira) - cNPJ: 
05.263.116/0001-37 - EMPrESa: J. M. do NaSciMENTo NETo EirEli-
ME - cNPJ: 33.614.394/0001-27; valor global de r$: 293.650,00, para 
os itens: 03, 04 e 05. Validade da ata é de 12 (doze) meses, a partir da 
assinatura. iNforMaÇÕES: a aTa dE rEGiSTro dE PrEÇoS Nº 021/2021 
vinculada ao PrEGÃo ElETrÔNico SrP Nº 018/2021 poderá ser acessada 
na integra no site oficial da Prefeitura Municipal de Altamira/PA - www.
altamira.pa.gov.br. assinatura: altamira/Pa, 23/07/2021.

PreGÃo eLetrÔNico 2/2021-cPL/sesMa
contratação de pessoa jurídica especializada para prestação de serviços de 
locação de equipamentos de sistema de digitalização de exames de raio-X, 
gerenciamento de distribuição de imagens e Manutenção preventiva e cor-
retiva dos equipamentos de raio-X, para atender as necessidades da Se-
cretaria Municipal de Saúde de altamira - Pa, aBErTUra. 13/08/2021, às 
10:00 horas (horário local) no site www.licitanet.com.br. os interessados 
poderão obter maiores informações e retirar o edital completo pelos sites: 
www.licitanet.com.br,www.tcm.gov.br,www.altamira.pa.gov.br, ou através 
do e-mail cellicitasaude@gmail.com, das 08:00 às 14:00 horas e também 
poderão ser lidos ou obtidos cópias na divisão de Suprimentos  e Serviços 
da Prefeitura de altamira -  Setor de licitação, situado na rua acesso nº 
530, Bairro Premem, altamira/Pa, das 08:00 às 12:00 horas.

PreGÃo eLetrÔNico Nº 002/2021 - cPL/sesMa
A Secretaria Municipal de Saúde  de Altamira-PA, torna público 
para conhecimento dos interessados que, de acordo com a lei federal 
10.520/2002, lei complementar federal 123/2006 alterada pela lei com-
plementar federal nº 147, de 14 de agosto de 2014, decretos federais 
3.555/2000, 10.024/2019 e pelos decreto Municipal 544/2014, lei federal 
8.666/1993 e respectivas alterações e demais legislação correlata avisa 
aos interessados que fará realizar no dia 13 de agosto de 2021, às 10:00 
horas, a abertura da licitação na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo me-
nor preço Por loTE, que tem por oBJETo: contratação de pessoa jurídica 
especializada para prestação de serviços de locação de equipamentos de 
sistema de digitalização de exames de raio-X, gerenciamento de distribui-
ção de imagens e Manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos de 
raio-X, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de 
altamira - Pa.
abertura das propostas e recebimento dos lances: a partir das 10:00 ho-
ras, do dia 13 de agosto de 2021. o Edital completo poderá ser retirado no 
https://licitanet.com.br/, pode ser visualizado na integra no site: https://
www.altamira.pa.gov.br/ link avisos e editais de licitação ou fornecido atra-
vés de solicitação pelo e-mail: cellicitasaude@gmail.com. Maiores infor-
mações no endereço acima. 02 de agosto de 2021. aNGeLo BraZiL da 
siLVa - PreGoeiro

Protocolo: 687395

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAMETÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de caMetÁ
aViso de LicitaÇÃo 

PreGÃo eLetrÔNico Nº 026/2021-PMc 
objeto: aquisição de Equipamentos e dispositivos Tecnológicos Para in-
formatização das Equipes de atenção Primária à Saúde (aPS), para aten-
der a Secretaria Municipal de Saúde, conforme especificações e definições 
mínimas constantes no Termo de referência anexo i ao Edital. o edital 
completo está à disposição dos interessados nos sites www.prefeituradeca-
meta.pa.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br, mural de licitações 
do site do TcM/Pa: www.tcm.pa.gov.br. abertura: 16 de agosto de 2021 
às 09h00min (horário de Brasília). informações: pregaoeletronicopmc@
gmail.com. Victor correa cassiano - Prefeito.

Protocolo: 687396

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAPANEMA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de caPaNeMa
aViso de aNULaÇÃo 

O Município de Capanema/Prefeitura Municipal, por intermédio de 
sua Pregoeira, decide declarar como aNUlado o Pregão Eletrônico SrP 
n° 029/2021, cujo objeto é registro de Preço Para Eventual contratação 
de Empresa especializada em Manutenção de Equipamentos odontológicos 
e Hospitalares, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de 
Saúde. Sessão Pública: 05/08/2021 às 09h, horário de Brasília. Edital dis-
ponível em: www.portaldecompraspublicas.com.br, diante da necessidade 
de ajuste no termo de referência. informamos que a presente licitação 
será republicada e terá nova data de realização. Laise Martins Leal - 
Pregoeira.

aVisos de adJUdicaÇÃo e HoMoLoGaÇÃo 
PreGÃo PreseNciaL Nº 003/2021-PMc - srP 

objeto: contratação de Serviços de manutenção de Veículos e Máquinas, com 
fornecimento de Peças, Para atender as necessidades da Prefeitura Munici-
pal de capanema/Pa. adJUdicado Para: luzenira costa comercio e Servi-
ços de autos - Me cNPJ 22.095.653/0001-34: lote-Valor: 1-r$116.402,88; 
2-r$59.381,40;3-r$451.666,91;4-r$300.774,54;5-r$128.659,96; 
6-r$141.200,59; 7-r$211.338,80; 8-r$93.549,13; 9-r$595.744,57; 10-
r$335.822,81; 11-r$76.405,96; 12-caNcElado; 13-r$419.236,90; 14-
r$401.283,47; 15-r$657.925,09. HoMoloGado Para: luzenira costa 
comercio e Serviços de autos - Me cNPJ 22.095.653/0001-34: lote-Va-
lor: 1-r$116.402,88;2-r$59.381,40; 3-r$451.666,91; 4-r$300.774,54; 
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5-r$128.659,96; 6-r$141.200,59; 7-r$211.338,80; 8-r$93.549,13; 
9-r$595.744,57; 10-r$335.822,81; 11-r$76.405,96; 12-caNcElado; 
13-r$419.236,90; 14-r$401.283,47; 15-r$657.925,09. conforme mapa 
comparativo anexado aos altos. Homologo a licitação na forma da lei nº. 
8666/93. Francisco Ferreira Freitas Neto - Prefeito Municipal.

PreGÃo PreseNciaL Nº 004/2021-PMc - srP. 
objeto: contratação de pessoa jurídica Para Eventual e futura aquisição 
de água Mineral e Gás engarrafado de uso doméstico (Gás de cozinha) 
para atender as demandas da administração Pública do Município de capa-
nema/Pará. adJUdicado Para: Tereza freitas e Santos ltda - Epp, cNPJ 
05.344.742/0001-58: item-Valor Unit: 1-r$23,00; 2-r$7,50; 3-r$20,10; 
4-r$21,97; 5-r$195,00; 6-r$105,00; HoMoloGado Para: Tereza frei-
tas e Santos ltda - Epp, cNPJ 05.344.742/0001-58: item-Valor Unit: 
1-r$23,00; 2-r$7,50; 3-r$20,10; 4-r$21,97; 5-r$195,00; 6-r$105,00. 
conforme mapa comparativo anexado aos altos. Homologo a licitação na 
forma da lei nº. 8666/93. Francisco Ferreira Freitas Neto - Prefeito.

PreGÃo eLetrÔNico Nº 025/2021-PMc. 
objeto: contratação de Empresa Para Execução de Projeto de Edu-
cação em Saúde ambiental na comunidade do Segredinho, no Muni-
cípio de capanema/Pa. recursos oriundos no convênio fUNaSa Nº cV 
839421/16. adJUdicado Para: renato dos Santos Silva Serviços Eire-
li, cNPJ 17.281.172/0001-83 com valor: lote- Valor: 1-r$ 100.500,00; 
HoMoloGado Para: renato dos Santos Silva Serviços Eireli, cNPJ 
17.281.172/0001-83  com valor: lote- Valor: 1-r$ 100.500,00. conforme 
mapa comparativo anexado aos altos. Homologo a licitação na forma da 
lei nº. 8666/93. Francisco Ferreira Freitas Neto - Prefeito Municipal.

aVisos de ratiFicaÇÃo. 
iNeXiGiBiLidade Nº023/2021. iNX. Nº 6/2021-023. 

objeto: contratação de Pessoa Jurídica para realização de consultas es-
pecializadas em urologia, para atender a Secretaria Municipal de Saúde. 
fundamento legal: art. 25, inciso ii, c/c 13 inciso ii da lei federal nº 
8.666/93. Vigência: 12 (doze) meses. Valor Global: R$ 84.000,00. Ratifi-
cação em: 16/06/2021. francisco ferreira freitas Neto, Prefeito Municipal.
iNEXiGiBilidadE Nº 024/2021. iNX. Nº 6/2021-024. objeto: contrata-
ção de Pessoa Jurídica para prestação de serviços especializados de con-
sultoria e assessoria jurídica em licitações e contratos administrativos, 
para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de capanema e as 
Secretarias agregadas. fundamento legal: art. 25, inciso ii, c/c 13 inciso 
iii da lei federal nº 8.666/93. Vigência: 12 (doze) meses. Valor Global: 
R$ 408.000,00. Ratificação em: 13/07/2021. Francisco Ferreira Freitas 
Neto, Prefeito Municipal.

eXtratos de coNtratos
iNeXiGiBiLidade Nº Nº024/2021. Nº contrato: 1507006-2021-iNX. 
Nº 6/2021-024. contratante: Município de capanema/Prefeitura Mu-
nicipal. contratado: Buchacra e Portes advocacia e consultoria, cNPJ nº 
27.078.313/0001-19. objeto: contratação de Pessoa Jurídica para pres-
tação de serviços especializados de consultoria e assessoria jurídica em 
licitações e contratos administrativos, para atender as necessidades da 
Prefeitura Municipal de capanema e as Secretarias agregadas. fundamen-
to legal: art. 25, inciso ii, c/c 13 inciso iii da lei federal nº 8.666/93. 
Vigência: 12 (doze) meses. Valor Global: r$ 408.000,00. data de assina-
tura: 15/07/2021.
iNeXiGiBiLidade Nº 023/2021. Nº contrato: 0907004-2021-iNX. 
Nº 6/2021-023. contratante: Município de capanema/Prefeitura Munici-
pal. contratado: f.E. de o. Pinto, cNPJ nº 39.308.295/0001-01. objeto: 
contratação de Pessoa Jurídica para realização de consultas especializadas 
em urologia, para atender a Secretaria Municipal de Saúde. fundamento 
legal: art. 25, inciso ii, c/c 13 inciso ii da lei federal nº 8.666/93. Vi-
gência: 12 (doze) meses. Valor Global: r$ 84.000,00. data de assinatura: 
09/07/2021.

Protocolo: 687397

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CASTANHAL

.

PreFeitUra MUNiciPaL de castaNHaL
aViso de LicitaÇÃo 

PreGÃo eLetrÔNico srP N.º 059/2021/PMc 
objeto: contratação de empresa especializada para o fornecimento de ve-
ículos, a fim de atender as necessidades das secretarias de infraestrutura, 
assistência social e fundo municipal de saúde deste município de casta-
nhal/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 16/08/2021, às 09:00 
horas. o edital estará disponível nos sites: www.castanhal.pa.gov.br/por-
tal-da-transparencia/licitacoes-contratos-e-convenios;  www.gov.br/com-
pras e no e-mail: pregaoeletronico@castanhal.pa.gov.br, a partir da data 
da publicação. antonia tassila Farias de araújo - Pregoeira/PMc.

Protocolo: 687398

..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CUMARÚ DO NORTE

.

PreFeitUra MUNiciPaL de cUMarU do Norte - Pa
aViso de ProrroGaÇÃo de LicitaÇÃo

PreGÃo eLetrÔNico Nº 040/2021 - UasG 980385
Processo Licitatório nº 032/2021. objeto: contratação de empresa 
para locação de veículos de Transporte Escolar, com pagamento por qui-
lômetros rodado totalizando 106 dias letivos estimados, conforme calen-
dário escolar, dentro de rotas pré-estabelecidas no Município de cuma-
ru do Norte - Pa. Edital no Endereço: av. dos Estados, n.º 73, cumaru 
do Norte-Pa ou www.gov.br/compras. Entrega das Propostas: a partir de 
03/08/2021 às 08h00min no site www.gov.br/compras. abertura das Pro-
postas: 16/08/2021 às 09h30min. informações Gerais: www.pmcn.pa.gov.
br.  e-mail  licitacao@pmcn.pa.gov.br cumaru do Norte - Pa, 02 de agosto 
de 2021. Railane Barbosa Almeida: Pregoeira.

Protocolo: 687399

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CURIONÓPOLIS

.

secretaria MUNiciPaL de oBras e deseNVoLViMeNto UrBa-
No de cUrioNÓPoLis

aViso de HoMoLoGaÇÃo e adJUdicaÇÃo
aViSo dE HoMoloGaÇÃo E adJUdicaÇÃo. ModalidadE: coNcorrÊN-
cia Nº 002/2021-cPl/PM. oBJETo: rEGiSTro dE PrEÇoS Para EVENTU-
al coNTraTaÇÃo dE EMPrESa Para locaÇÃo dE MáQUiNaS E VEÍcUloS 
dESTiNadoS a aTENdEr aS NEcESSidadES da SEcrETaria MUNiciPal 
dE iNfraESTrUTUra dE cUrioNÓPoliS/Pa.VENcEdorES: G.r. froTa 
EirEli, coM o Valor ToTal dE r$1.564.800,00(UM MilHÃo, QUiNHEN-
ToS E SESSENTa E QUaTro Mil, oiTocENToS rEaiS); Paco MiNEra-
ÇÃo E SErViÇoS EirEli, coM o Valor ToTal dE r$6.982.800,00(SEiS 
MilHÕES, NoVEcENToS E oiTENTa E doiS Mil, oiTocENToS rEaiS).
HoMoloGo a liciTaÇÃo Na forMa da lEi Nº 8.666/93 - lUiS dE SoUSa 
liMa.cUrioNÓPoliS - Pa, 20 dE JUlHo dE 2021
EXTraTo da aTa dE rEGiSTro dE PrEÇoS Nº: 20210195
oriGEM: coNcorrÊNcia SrP Nº 02/2021
coNTraTaNTE: SEcrETaria MUNiciPal dE oBraS E dESENVolViMENTo 
UrBaNo
oBJETo: rEGiSTro dE PrEÇoS Para EVENTUal coNTraTaÇÃo dE EM-
PrESa Para locaÇÃo dE MáQUiNaS E VEÍcUloS dESTiNadoS a aTEN-
dEr aS NEcESSidadES da SEcrETaria MUNiciPal dE iNfraESTrUTU-
ra dE cUrioNÓPoliS/Pa
coNTraTada: G.r. froTa EirEli
Valor: r$1.564.800,00(UM MilHÃo, QUiNHENToS E SESSENTa E QUa-
Tro Mil, oiTocENToS rEaiS)
ViGÊNcia: 22 dE JUlHo dE 2021 a 22 dE JUlHo dE 2022
daTa da aSSiNaTUra: 22 dE JUlHo dE 2021
EXTraTo da aTa dE rEGiSTro dE PrEÇoS Nº: 20210196
oriGEM: coNcorrÊNcia SrP Nº 02/2021
coNTraTaNTE: SEcrETaria MUNiciPal dE oBraS E dESENVolViMENTo 
UrBaNo
oBJETo: rEGiSTro dE PrEÇoS Para EVENTUal coNTraTaÇÃo dE EM-
PrESa Para locaÇÃo dE MáQUiNaS E VEÍcUloS dESTiNadoS a aTEN-
dEr aS NEcESSidadES da SEcrETaria MUNiciPal dE iNfraESTrUTU-
ra dE cUrioNÓPoliS/Pa
coNTraTada: Paco MiNEraÇÃo E SErViÇoS EirEli
Valor: r$ 6.982.800,00(SEiS MilHÕES, NoVEcENToS E oiTENTa E 
doiS Mil, oiTocENToS rEaiS).
ViGÊNcia: 22 dE JUlHo dE 2021 a 22 dE JUlHo dE 2022
daTa da aSSiNaTUra: 22 dE JUlHo dE 2021
EXTraTo dE coNTraTo
coNTraTo Nº: 20210200
oriGEM: coNcorrÊNcia SrP Nº 02/2021
coNTraTaNTE: SEcrETaria MUNiciPal dE oBraS E dESENVolViMENTo 
UrBaNo
coNTraTada: G.r. froTa EirEli
oBJETo: rEGiSTro dE PrEÇoS Para EVENTUal coNTraTaÇÃo dE EM-
PrESa Para locaÇÃo dE MáQUiNaS E VEÍcUloS dESTiNadoS a aTEN-
dEr aS NEcESSidadES da SEcrETaria MUNiciPal dE iNfraESTrUTU-
ra dE cUrioNÓPoliS/Pa.
Valor: r$1.564.800,00(UM MilHÃo, QUiNHENToS E SESSENTa E QUa-
Tro Mil, oiTocENToS rEaiS)
ViGÊNcia: 31 dE dEZEMBro dE 2021
daTa da aSSiNaTUra: 30 dE JUlHo dE 2021
EXTraTo dE coNTraTo
coNTraTo Nº: 20210201
oriGEM: coNcorrÊNcia SrP Nº 02/2021
coNTraTaNTE: SEcrETaria MUNiciPal dE oBraS E dESENVolViMENTo 
UrBaNo
coNTraTada: Paco MiNEraÇÃo E SErViÇoS EirEli
oBJETo: rEGiSTro dE PrEÇoS Para EVENTUal coNTraTaÇÃo dE EM-
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PrESa Para locaÇÃo dE MáQUiNaS E VEÍcUloS dESTiNadoS a aTEN-
dEr aS NEcESSidadES da SEcrETaria MUNiciPal dE iNfraESTrUTU-
ra dE cUrioNÓPoliS/Pa.
Valor: r$ 6.982.800,00(SEiS MilHÕES, NoVEcENToS E oiTENTa E 
doiS Mil, oiTocENToS rEaiS).
ViGÊNcia: 31 dE dEZEMBro dE 2021
daTa da aSSiNaTUra: 30 dE JUlHo dE 2021

Protocolo: 687429

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE FLORESTA DO ARAGUAIA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de FLoresta do araGUaia/Pa
eXtrato de coNtrato 

caroNa N° a/2021/001 derivada do P.P nº 06/2021 do codaP. referente 
à aquisição de um caminhão Trucado Basculante. coNTraTo Nº 047/2021. 
contratada: deva Veículos ltda. Valor: r$ 423.000,00. Vigência: 27/07/2021 
a 31/12/2021. Paulo Victor F. de oliveira - Presidente da cPL.

Protocolo: 687401

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE GOIANÉSIA DO PARÁ

.

aViso de LicitaÇÃo
PreGÃo eLetroNico: Nº Pe-15/2021-PMGP - srP 

data abertura: 13/08/2021 - Hora: 09h01min. objeto: registro de preços 
para eventual aquisição de 01 (um) caminhão com carroceria aberta para 
a prefeitura de Goianésia do Pará, conforme condições, quantidades e exi-
gências estabelecidas no edital e seus anexos, nos termos da lei federal nº 
10.520/2002, lei federal 8.666/1993, decreto federal nº 10.024/19 de 20 
de setembro de 2019 e suas alterações posteriores. o Edital e seus anexos 
encontram-se disponíveis no portal da transparência do Município de Goia-
nésia do Pará, Mural de licitações - TcM/Pa, E-mail, cplpmgp@gmail.com - 
CPL e/ou no site www.portaldecompraspublicas.com.br. Tamires Mendes 
Nascimento. Pregoeira.

Protocolo: 687403

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE IPIXUNA DO PARÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de iPiXUNa do ParÁ
aViso de LicitaÇÃo - 

PreGÃo eLetrÔNico Nº 056/2021-Pe/srP
a PrEfEiTUra MUNiciPal dE iPiXUNa do Pará, TorNa PÚBlico a To-
doS oS iNTErESSadoS ao ProcESSo liciTaTÓrio QUE TEM coMo 
oBJETo: rEGiSTro dE PrEÇo Para fUTUra E EVENTUal aQUiSiÇÃo 
dE MaTErial dE EXPEdiENTE (PaPEl a4), oBJETiVaNdo aTENdEr aS 
SEcrETariaS QUE coMPÕEM a ESfEra adMiNiSTraTiVa da PrEfEiTU-
ra MUNiciPal dE iPiXUNa do Pará. a abertura será no dia 13/08/2021, 
as 08:30horas www.portaldecompraspublicas.com.br, informações e-mail: 
licitacao@ipixunadopara.pa.gov.br.

aViso de LicitaÇÃo - 
PreGÃo eLetrÔNico Nº 057/2021-Pe/srP

a PrEfEiTUra MUNiciPal dE iPiXUNa do Pará, TorNa PÚBlico a TodoS 
oS iNTErESSadoS ao ProcESSo liciTaTÓrio QUE TEM coMo oBJETo: 
rEGiSTro dE PrEÇo Para a fUTUra E EVENTUal coNfEcÇÃo dE MaTE-
rial Gráfico, ViSaNdo aTENdEr aS NEcESSidadES da SEcrETaria MU-
NiciPal dE EdUcaÇÃo do MUNiciPio dE iPiXUNa do Pará. a abertura 
será no dia 16/08/2021, as 08:30horas, www.portaldecompraspublicas.com.
br, informações e-mail: licitacao@ipixunadopara.pa.gov.br.

Protocolo: 687404
,

PREFEITURA MUNICIPAL
DE LIMOEIRO DO AJURU

.

PreFeitUra MUNiciPaL de LiMoeiro do aJUrU
eXtratos de coNtratos 

PreGÃo eLetrÔNico Nº01/2021/Pe - PMLa 
objeto: contratação de empresa especializada em fornecimento de gêneros 
alimentícios destinados a alimentação escolar dos alunos matriculados na 
rede municipal de ensino no município de limoeiro do ajuru. contratante: 
Prefeitura municipal de limoeiro do ajuru através da secretaria municipal 
de educação. coNTraTo Nº 202105004/2021-PMla. contratado: impe-

rador distribuidora comércio e Serviços ltda, cNPJ nº 32.652.104/0001-
77. Valor global: r$ 2.213.853,00 (dois milhões duzentos e treze mil oi-
tocentos e cinquenta e três reais). Vigência: 24 de maio de 2021 a 31 
de dezembro de 2021. data da assinatura: 24maio de 2021. coNTraTo 
Nº 202105005/2021-PMla. contratado: E. V. de lima Mini Mercado Eireli, 
cNPJ nº 22.064.524/0001-89. Valor global: r$ 689.580,00 (seiscentos e 
oitenta e nove mil quinhentos e oitenta reais). Vigência: 24/05/2021 a 
31/12/2021. data da assinatura: 24/05/2021.

PreGÃo eLetrÔNico Nº 04/2021/Pe - PMLa. 
objeto: contratação de empresa para fornecimento de link dedicado de 
internet, com fornecimento de equipamentos, materiais e serviços, para 
suprir as necessidades de acesso da prefeitura municipal, secretarias e 
fundos municipais de limoeiro do ajuru Estado do Pará. contratante: Pre-
feitura Municipal de limoeiro do ajuru e fundos Municipais de assistência 
Social e Saúde. contratado: M a V Neto Serviços de comunicação ltda, 
cNPJ nº 16.875.413/0001-50. coNTraTo Nº 202107003 (Prefeitura). Va-
lor global: r$ 91.560,00 (noventa e um mil quinhentos e sessenta reais). 
Vigência: 05 de julho de 2021 a 30 de junho de 2022. data da assinatura: 
05 de junho de 2021. coNTraTo Nº 202107004 (Sec. de Educação). Valor 
global: r$ 156.960,00 (cento e cinquenta e seis mil novecentos e sessenta 
reais). Vigência: 05 de julho de 2021 a 30 de junho de 2022. data da as-
sinatura: 05 de junho de 2021. Nº do contrato: 202107005 (fundo Mun. 
de Saúde). Valor global: r$ 104.640,00 (cento e quatro mil seiscentos e 
quarenta reais). Vigência: 05 de julho de 2021 a 30 de junho de 2022. 
data da assinatura: 05junho de 2021. coNTraTo Nº 202107006 (fundo 
Mun. de assistência Social). Valor global: r$ 65.400,00 (sessenta e cinco 
mil e quatrocentos reais). Vigência: 05 de julho de 2021 a 30 de junho de 
2022. assinatura: 05 de junho de 2021.

coNVite Nº 01/2021/seMoB-PMLa. 
objeto: contratação de empresa de engenharia para realizar a constru-
ção da Passarela em estrutura mista no Município de limoeiro do aju-
ru. contratante: Prefeitura Municipal de limoeiro do ajuru através da 
Sec. Mun. de obras. contratado: construtora Tritton Eireli - EPP, cNPJ 
nº 24.492.002/0001-03. coNTraTo Nº 202106010. Valor global: r$ 
96.554,80 (noventa e seis mil quinhentos e cinquenta e quatro reais e oi-
tenta centavos). Vigência: 21 de junho de 2021 a 20 de setembro de 2021. 
data da assinatura: 21 de junho de 2021.

coNVite Nº 02/2021/seMoB-PMLa. 
objeto: contratação de empresa de engenharia para realizar a construção 
de passarela em estrutura mista na Ponte do Galo no Município de limoeiro 
do ajuru. contratante: Prefeitura Municipal de limoeiro do ajuru através 
da Sec. Mun. de obras. contratado: Marmorial Serviços de construções 
Eireli, cNPJ nº 10.539.428/0001-60. coNTraTo Nº 202106011. Valor glo-
bal: r$ 214.583,28 (duzentos e quatorze mil quinhentos e oitenta e três 
reais e vinte e oito centavos). Vigência: 22 de junho de 2021 a 21 de se-
tembro de 2021. data da assinatura: 22 de junho de 2021.

iNeXiGiBiLidade Nº 06/2021-PMLa. 
objeto: contratação de assessoria e consultoria técnica na instrução, acom-
panhamento e capacitação nas áreas de licitação, departamento de contratos 
administrativos, bem como auxilio e acompanhamento nas sessões públicas 
e alimentação dos meios de publicidades e transparência nas conformidades 
da lei de acesso à informação para atender as necessidades da Prefeitura e 
Secretarias de limoeiro do ajuru/Pa. contratante: Prefeitura Municipal de li-
moeiro do ajuru. contratado: r N da S Monteiro, cNPJ nº 19.381.799/0001-
31. coNTraTo Nº 202103002. Valor global: r$ 120.000,00 (cento e vinte mil 
reais). Vigência: 05 de março de 2021 a 31 de dezembro de 2021. data da as-
sinatura: 05 de março de 2021. Alcides Abreu Barra - Prefeito Municipal.

disPeNsa Nº 026/2021 
objeto: locação de imóvel destinado ao funcionamento do deposito da 
Secretaria Municipal de administração, localizado na Travessa João Bamba, 
s/nº, Bairro cuba, para atender as necessidades do Municipio de limoeiro 
do ajuru, Estado do Pará. contratante: Prefeitura Municipal de limoeiro do 
ajuru. contratado: alzinete Viana dos reis, cPf nº 397.19.381.799/0001-
31. coNTraTo Nº 202105004. Valor global: r$ 16.800,00 (dezesseis mil 
e oitocentos reais). Vigência: 01 de maio de 2021 a 31 de dezembro de 
2021. data da assinatura: 01 de maio de 2021. Alcides Abreu Barra - 
Prefeito Municipal

Protocolo: 687406

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ

.

aViso de LicitaÇÃo
PreGÃo PreseNciaL (srP) Nº 044/2021-ceL/seVoP/PMM 

Processo adMiNistratiVo N° 16.842/2021-PMM - Tipo Menor 
Preço Por lote. data da Sessão: 16/agosto/2021 - 09h00min (horário lo-
cal). objeto: rEGiSTro dE PrEÇoS Para EVENTUal aQUiSiÇÃo dE coN-
crETo BETUMiNoSo USiNado a QUENTE - cBUQ, coM caP 50/70, caPa 
dE rolaMENTo, Para UTiliZaÇÃo NoS SErViÇoS dE rEcUPEraÇÃo dE 
ViaS No MUNicÍPio dE MaraBá/Pa. integra do Edital e informações: 
Sala da cEl/SEVoP/PMM - Prédio da SEVoP, rod. Br 230 - Km 5,5 - Bairro 
Nova Marabá, Marabá, Pará, das 08:00 às 18:00, ou pelo e-mail: sevop.
licitacao@maraba.pa.gov.br, ou no portal do TcM/Pa, ou pelo Portal da 
Transparência/Marabá.  ass.: Georgeton rodrigues de Morais - Pre-
goeiro-ceL/seVoP.

Protocolo: 687412
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aViso de LicitaÇÃo
coNcorrÊNcia Nº 011/2021-ceL/seVoP/PMM 

Processo adMiNistratiVo N° 15.638/2021-PMM - Tipo Menor Pre-
ço (Global). data da Sessão: 06/Setembro/2021 - 9h00min (horário local). 
objeto: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa dE ENGENHaria Para EXEcUÇÃo 
daS oBraS dE PaViMENTaÇÃo, UrBaNiZaÇÃo E drENaGEM NaS fo-
lHaS 10, 17, 21, 28, 29, 32 E 34, NÚclEo NoVa MaraBá, MUNicÍPio dE 
MaraBá/Pa. recursos: contrato de financiamento caixa e Próprios - inte-
gra do Edital e informações: Sala da cEl/SEVoP/PMM - Prédio da SEVoP, 
rod. Br 230 - Km 5,5 - Bairro Nova Marabá, Marabá, Pará, das 08:00 às 
18:00, ou pelo e-mail: sevop.licitacao@maraba.pa.gov.br, ou no portal do 
TcM/Pa, ou pelo Portal da Transparência/Marabá. ass.: Franklin carnei-
ro da silva - Presidente-ceL/seVoP.

Protocolo: 687410

PreFeitUra MUNiciPaL de MaraBÁ
aViso de LicitaÇÃo

PreGÃo eLetrÔNico Nº 084/2021-cPL/PMM 
Processo Nº 15.068/2021-PMM, Tipo: Menor Preço por item. data 
do certame: 17/08/2021. Modo de disputa: aBErTo e fEcHado. Horário: 
09:00 (horário de Brasília-df). objeto: rEGiSTro dE PrEÇo Para EVEN-
TUal aQUiSiÇÃo dE MaTErial MÉdico HoSPiTalar E fioS dE SUTUra 
Para aTENdEr o fUNdo MUNiciPal dE SaÚdE dE MaraBá/Pa. UaSG: 
927495. Íntegra do Edital no site: https://www.gov.br/compras/pt-br/, In-
formações: Sala da cPl/PMM - edifício Ernesto frota, situada na avenida 
VP 08, folha 26, Quadra 07, lote 04-subsolo, Bairro: Nova Marabá, cEP: 
68.509-060, Marabá, Pará. Telefone: (94) 3322-1646, das 08h00min às 
12h00min e das 14h00min às 18h00min ou pelo e-mail: licitacao@maraba.
pa.gov.br. Marabá (Pa), 02/08/2021.

raPHaeL cota dias
Pregoeiro cPl/PMM

Portaria nº 1.883/2021-GP
Protocolo: 687413

aViso de LicitaÇÃo
toMada de PreÇos Nº 033/2021-ceL/seVoP/PMM 

Processo adMiNistratiVo N° 15.648/2021-PMM - Tipo Menor Pre-
ço (Global). data da Sessão: 19/agosto/2021 - 9h00min (horário local). 
objeto: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa dE ENGENHaria Para a coNSTrU-
ÇÃo dE fEira coBErTa coM 40 BoXES, localiZada No caNTEiro 
cENTral da VP-08, ENTrE aS folHaS 31 E 28 - Bairro NoVa MaraBá 
- MUNicÍPio dE MaraBá - Pa. recursos: Próprios - integra do Edital e 
informações: Sala da cEl/SEVoP/PMM - Prédio da SEVoP, rod. Br 230 
- Km 5,5 - Bairro Nova Marabá, Marabá, Pará, das 08:00 às 18:00, ou 
pelo e-mail: sevop.licitacao@maraba.pa.gov.br, ou no portal do TcM/Pa, 
ou pelo Portal da Transparência/Marabá. ass.: Franklin carneiro da sil-
va - Presidente-ceL/seVoP.

Protocolo: 687415

eXtrato do 4° terMo aditiVo a os 01/2020 
referente ao contrato 5900074692 com acréscimo de r$ 127.714,20 para o item 
de serviços, passando o valor total de r$ 4.986.088,70 para o r$ 5113.802,90.  
Marlon Prado- Presidente da fundação casa da cultura de Marabá.

Protocolo: 687416

eXtrato coNtrato Nº 015/2021/FccM
Objeto: Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual - EPIS. 
Vencedora: r da S coSTa E MENdoNÇa coM. dET. lTda -ME, cNPJ N° 
12.591.019/0001-39. Totalizando o valor de r$ 9612,50 (nove mil seis-
centos e doze reais e cinquenta centavos). Vigência: 31/12/2021 ass: 
02/08/2021, conforme consta nos autos do Processo administrativo Nº 
8382/2021/cEl/fccM/PMM, PP n° 004/2021/cEl/fccM a serem pagos 
com o recurso do contrato Vale e fccM. Marlon Prado- Presidente da 
Fundação Casa da Cultura de Marabá

eXtrato coNtrato Nº 012/2021/ceL/FccM 
Processo nº Nº 11419/2021-PMM, PP - srP n° 005/2021/ceL/FccM 
-objeto: registro de preço para Eventual aquisição de material de expe-
dientes e outros, para atender as necessidades da fundação casa da cultura 
de marabá e suas extensões. Vencedora: r da S coSTa E MENdoNÇa co-
MErcio E TEcidoS lTda - ME, cNPJ n° 12.591.019/00001-39, totalizando 
o valor de r$ 10.460,49 (dez mil quatrocentos e sessenta reais e quarenta 
e nove centavos), Vigência: 31/12/2021. ass 02/08/2021, a serem pa-
gos com os recursos próprios. Marlon Prado- Presidente da Fundação 
Casa da Cultura de Marabá.

Protocolo: 687417

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE NOVO PROGRESSO

.

PreFeitUra MUNiciPaL de NoVo ProGresso
aViso de LicitaÇÃo

PreGÃo eLetroNico Nº 41/2021-srP 
objeto: contratação de Empresa Para Prestar Serviços de fornecimento 
de Pontos de acesso a rede internet Banda larga, com Estrutura de fibra 
Óptica e Via Rádiofrequência, Responsabilizando-se Pela Instalação, Confi-
guração, Manutenção, Suporte Técnico, Mudança de Endereço e a cessão 
em regime de comodato, de todos os Equipamentos Necessários Para Exe-
cução dos Serviços contratados, com o intuito de atender as necessidades 

das Secretarias e fundos da Prefeitura Municipal de Novo Progresso/Pa. 
Tipo: Menor preço por item. data da abertura: 17/08/2021 ás 08h00min. 
local: o pregão eletrônico será realizado através do Sistema eletrônico do 
BNC - Bolsa Nacional de Compras, no site www.bnccompras.com. O Edital 
e seus anexos encontram se disponíveis no endereço eletrônico acima. 
Scheila Luiza Lavall - Pregoeira.

Protocolo: 687419

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE ÓBIDOS

.

  PreFeitUra MUNiciPaL de ÓBidos/Pa
cÓdiGo UasG: 980501
aViso de LicitaÇÃo

PreGÃo eLetrÔNico Nº 016/2021/PMo/seMPoF
Processo Administrativo: 068/2021/PMO. regime de Execução: in-
direta Por Preço Unitário, critério de Julgamento: Menor Preço por item. 
objeto: contratação de Empresa Especializada em Serviço de implanta-
ção, locação e operacionalização de Sistema Tributário, para atender as 
demandas dos serviços desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Plane-
jamento, orçamento e finanças - SEMPof, para o exercício de 2021. aber-
tura: 16/08/2021, às 09:00h (horário de Brasília/df). local: www.com-
prasgovernamentais.gov.br. o Edital e seus anexos encontra-se disponível 
nos sites: www.comprasgovernamentais.gov.br; https://www.tcm.pa.gov.
br/portal-lic-publico e  https://obidos.pa.gov.br e na Prefeitura Municipal 
de Óbidos - Pa/Setor de licitação, rua dep. raimundo chaves, 338 - cen-
tro; fone (93) 3547-3044;e-mail: cplicitacaopmo@gmail.com, no horário 
de 8h às 13h. Wesley Fagner Miranda Ribeiro - Pregoeiro em exercício.

Protocolo: 687421

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PACAJÁ

.

MUNicÍPio de PacaJÁ/estado do ParÁ
aViso de HoMoLoGaÇÃo

PreGÃo N° 028/2021, Na ForMa eLetrÔNica
o Prefeito Municipal de Pacajá, Exmo. Sr. aNdrÉ rioS dE rEZENdE, torna 
público o aViSo dE HoMoloGaÇÃo referente ao processo licitatório P.E 
N° 028/2021.
oBJETo: registro de Preços visando à futura e eventual contratação de 
empresa para prestação de serviço, sob demanda, de prestação de ser-
viços de manutenção preventiva e corretiva de impressoras, destinado a 
atender as demandas da Secretaria Municipal de assistência Social, Prefei-
tura Municipal de Pacajá e Secretarias vinculadas
eMPresas VeNcedora:
aUGUstU s iNForMatica eireLi - 10.433.143/0001-40 Subtotal ad-
judicado: r$ 296.273,40 (duzentos e noventa e seis mil, duzentos e seten-
ta e três reais e quarenta centavos).

Pacajá/Pa, 29 de julho 2021.
cLeide Ferreira cHaVes

Pregoeira
Protocolo: 687431

estado do ParÁ
PreFeitUra MUNiciPaL de PacaJÁ
FUNdo MUNiciPaL de edUcaÇÃo

eXtrato de coNtrato Nº: 20210237
oriGeM.....................: PreGÃo Nº Pe 025/2021

coNTraTaNTE........: fUNdo MUNiciPal dE EdUcaÇÃo
coNTraTada(o)...: d G SPErN-ME
cNPJ...: 04.253.995/0001-53
oBJETo.: contratação de empresas para o fornecimento de material de 
informática, visando o atendimento de demandas da Secretaria Municipal 
de Educação e rede de Ensino.
Valor ToTal..: r$ 63.259,10 (sessenta e três mil, duzentos e cinquenta 
e nove reais e dez centavos).
ProGraMa dE TraBalHo.......: Exercício 2021 atividade 2.047, 2.045, clas-
sificação econômica 4.4.90.52.00 Equipamentos e material Permanente.
ViGÊNcia: 29 de julho de 2021 a 31 de dezembro de 2021

MarK JoNNY saNtos siLVa
SEcrETario MUNiciPal dE EdUcaÇÃo

Protocolo: 687432

estado do ParÁ
PreFeitUra MUNiciPaL de PacaJÁ
FUNdo MUNiciPaL de edUcaÇÃo

eXtrato de coNtrato Nº: 20210244
oriGeM.....................: PreGÃo Nº Pe 025/2021

coNTraTaNTE.......: fUNdo MUNiciPal dE EdUcaÇÃo
coNTraTada(o)...: aUGUSTUS iNforMaTica lTda - EPP
cNPJ...: 10.433.143/0001-40
oBJETo.: contratação de empresa para o fornecimento de material de in-
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formática para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Educação 
e Unidades de Ensino.
Valor ToTal..: r$ 75.449,50 (setenta e cinco mil, quatrocentos e quaren-
ta e nove reais e cinquenta centavos)
ProGraMa dE TraBalHo.......: Exercício 2021 atividade 2.045, 2.047, 
Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemen-
to, 2.047 Classificação econômica 4.4.90.52.00 Equipamentos e material 
Permanente.
ViGÊNcia: 29 de julho de 2021 a 31 de dezembro de 2021

MarK JoNNY saNtos siLVa
SEcrETario MUNiciPal dE EdUcaÇÃo

Protocolo: 687467

estado do ParÁ
PreFeitUra MUNiciPaL de PacaJÁ

FUNdeB
eXtrato de coNtrato Nº: 20210247

oriGeM.....................: PreGÃo Nº Pe 025/2021
coNTraTaNTE.......: fUNdEB
coNTraTada(o)...: aUGUSTUS iNforMaTica lTda - EPP
cNPJ...: 10.433.143/0001-40
oBJETo.: contratação de empresa para o fornecimento de material de in-
formática para atender as demandas das Unidades de Ensino de Pacajá.
Valor ToTal..: r$ 100.524,00 (cem mil, quinhentos e vinte e quatro reais)
ProGraMa dE TraBalHo.......: Exercício 2021 atividade 2.046, 2.101, 
2.103 Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo.
ViGÊNcia: 29 de julho de 2021 a 31 de dezembro de 2021

MarK JoNNY saNtos siLVa
SEcrETario MUNiciPal dE EdUcaÇÃo

Protocolo: 687468

estado do ParÁ
PreFeitUra MUNiciPaL de PacaJÁ

FUNdeB
eXtrato de coNtrato Nº: 20210248

oriGeM.....................: PreGÃo Nº Pe 025/2021
coNTraTaNTE........: fUNdEB
coNTraTada(o)...: d G SPErN-ME
cNPJ...: 04.253.995/0001-53
oBJETo.: contratação de empresa para o fornecimento de materiais de in-
formática para atender as necessidades das Unidades de Ensino de Pacajá.
Valor ToTal..: r$ 59.325,00 (cinquenta e nove mil, trezentos e vinte e 
cinco reais).
ProGraMa dE TraBalHo.......: Exercício 2021 atividade 2.096, 2.101, 
2.103, Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, 2.096 
Classificação econômica 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente
ViGÊNcia: 29 de julho de 2021 a 31 de dezembro de 2021

MarK JoNNY saNtos siLVa
SEcrETario MUNiciPal dE EdUcaÇÃo

Protocolo: 687469

estado do ParÁ
PreFeitUra MUNiciPaL de PacaJÁ

FUNdeB
eXtrato de coNtrato Nº: 20210249

oriGeM.....................: PreGÃo Nº Pe 025/2021
coNTraTaNTE........: fUNdEB
coNTraTada(o)...: lUciMari rocHa doS SaNToS EirEli
cNPJ...: 07.195.970/0001-39
oBJETo.: contratação de empresa para o fornecimento de material de in-
formática para atender as necessidades da rede municipal de ensino de 
Pacajá.
Valor ToTal...: r$ 5.698,00 (cinco mil, seiscentos e noventa e oito reais).
ProGraMa dE TraBalHo.......: Exercício 2021 atividade 2.096, 2.101 
Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo.
ViGÊNcia: 29 de julho de 2021 a 31 de dezembro de 2021

MarK JoNNY saNtos siLVa
SEcrETario MUNiciPal dE EdUcaÇÃo

Protocolo: 687471

estado do ParÁ
PreFeitUra MUNiciPaL de PacaJÁ
FUNdo MUNiciPaL de edUcaÇÃo

eXtrato de coNtrato Nº: 20210250
oriGeM.....................: PreGÃo Nº Pe 025/2021

coNTraTaNTE........: fUNdo MUNiciPal dE EdUcaÇÃo
coNTraTada(o)...: lUciMari rocHa doS SaNToS EirEli
cNPJ...: 07.195.970/0001-39
oBJETo.: contratação de empresa para o fornecimento de material de in-
formática para atender as demandas da Secretara Municipal de Educação 
e rede de ensino.
Valor ToTal...: r$ 7.379,50 (sete mil, trezentos e setenta e nove reais 
e cinquenta centavos)
ProGraMa dE TraBalHo.......: Exercício 2021 atividade 2.045, 2.047, 
Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo.
ViGÊNcia: 29 de julho de 2021 a 31 de dezembro de 2021

MarK JoNNY saNtos siLVa
SEcrETario MUNiciPal dE EdUcaÇÃo

Protocolo: 687472

..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PARAUAPEBAS

.

estado do ParÁ
PreFeitUra MUNiciPaL de ParaUaPeBas

eXtrato da ata de reGistro de PreÇos Nº 20210316
oriUNda do PreGÃo PreseNciaL Nº 8/2020-065PMP
Parte: MUNicÍPio de ParaUaPeBas - estado do ParÁ

finalidade: registro de Preços para contratação de empresa especializa-
da no fornecimento de Produtos de Higiene, Saneantes domissanitários 
e colchoaria para atender as famílias que se encontrarem vulneráveis em 
período de anormalidade atingidas pelas enchentes do rio Parauapebas e 
seus afluentes no Município de Parauapebas, Estado do Pará.
Prazo de Vigência da ata de registro de Preços: 12 (doze) meses, conta-
dos a partir de sua assinatura conforme PrEGÃo ElETrÔNico Nº 8/2020-
065PMP.
fonte de recursos: PrEfEiTUra MUNiciPal dE ParaUaPEBaS
Preços: os preços estão registrados nos termos das propostas vencedoras 
do PrEGÃo ElETrÔNico Nº 8/2020-065PMP, conforme abaixo:
Empresa: o f  rodriGUES  coMErcio  E  SErVicoS - ME; c.N.P.J. nº 
13.866.337/0001-28, estabelecida à r 79, S/N,
QUadra 27 loTE 04, JardiM caNada, Parauapebas  Pa,  (94)  99179-
2945,  representada  neste  ato  pelo  Sr(a).
oToNiEl fErrEira rodriGUES, c.P.f. nº 660.389.362-20, r.G. nº 
3550434 SSP Pa.
iTEM 00002 00008 00009 00013 00014 00015 00018 00021
Valor ToTal r$  48.401,96
obs: Este extrato  encontra-se na integra no site da Prefeitura. www.pa-
rauapebas.pa.gov.
Parauapebas, 10 de Junho de 2021

Protocolo: 687402

estado do ParÁ
PreFeitUra MUNiciPaL de ParaUaPeBas

eXtrato do 3º terMo aditiVo ao coNtrato Nº 20180410
oriGeM: coNtrato nº 20180410

dEcorrENTE: diSPENSa dE liciTaÇÃo  Nº7/2018-002SEMad
coNTraTaNTE: PrEfEiTUra MUNiciPal dE ParaUaPEBaS/SEMad
coNTraTado: VaNdEliNo dE aGUiar.
oBJETo: locaÇÃo dE iMÓVEl localiZado Na aV. SalVia Nº38, QUa-
dra 13 loTES 08/09, loTEaMENTo ESPlaNada, dESTiNado ao fUN-
cioNaMENTo do dEPÓSiTo dE BENS iNSErVÍVEiS liGadoS a SEMad, 
No MUNicÍPio dE ParaUaPEBaS, ESTado do Pará.
Valor iNicial do coNTraTo: r$ 96.000,00 (noventa e seis mil reais).
ViGÊNcia iNicial do coNTraTo: 03 de agosto de 2018 a 02 de agosto de 2019.
Valor do coNTraTo aPÓS 3º Tac: r$ 408.000,00 (Quatrocentos e oito 
Mil reais
ViGÊNcia coNTraTo aPÓS 3º Tac: 03 de agosto de 2018 a 02 de agosto de 2022.
Valor adiTado No 3º Tac: r$ 120.000,00 (cento e Vinte Mil reais), E o 
PraZo 12 (doze) meses (02 de agosto de 2021 a 02 de agosto de 2022).
daTa do adiTiVo: 30/07/2021

Protocolo: 687267

estado do ParÁ
PreFeitUra MUNiciPaL de ParaUaPeBas

eXtrato de coNtrato
coNtrato Nº 20210394

oriGeM PreGÃo Nº 9/2019-009seMsi
coNTraTaNTE PrEfEiTUra MUNiciPal dE ParaUaPEBaS/SEMSi
coNTraTada(o) roSdElMUlTi coNfEcÇÃo E coMÉrcio EirEli-ME
OBJETO Aquisição de Capacetes e Coletes reflexivos para padronização 
dos moto taxistas em cumprimento ao decreto Municipal nº 865/2018, do 
Município de Parauapebas, Estado do Pará.
Valor ToTal r$ 89.325,50 (oitenta e nove mil, trezentos e vinte e cinco 
reais e cinquenta centavos)
ViGÊNcia 05 (cinco) meses iniciando - se a partir da data de assinatura 
das partes
daTa da EMiSSÃo 23 de Julho de 2021

Protocolo: 687459

estado do ParÁ
PreFeitUra MUNiciPaL de ParaUaPeBas

eXtrato de coNtrato
coNtrato Nº 20210391

oriGeM PreGÃo Nº 9/2019-009seMsi
coNTraTaNTE PrEfEiTUra MUNiciPal dE ParaUaPEBaS/SEMSi
coNTraTada(o) ac alVES liMa coMÉrcio SErViÇoS EirEli
OBJETO Aquisição de Capacetes e Coletes reflexivos para padronização dos 
mototaxistas em
cumprimento ao decreto Municipal nº 865/2018, do Município de Pa-
rauapebas, Estado do Pará.
Valor ToTal r$ 22.282,80 (vinte e dois mil, duzentos e oitenta e dois 
reais e oitenta centavos)
ViGÊNcia 05 (cinco) meses iniciando - se a partir da data de assinatura 
das partes
daTa da EMiSSÃo 21 de Julho de 2021

Protocolo: 687456
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estado do ParÁ
PreFeitUra MUNiciPaL de ParaUaPeBas

eXtrato de coNtrato
coNtrato Nº 20210399

oriGeM PreGÃo Nº 8/2020-007PMP
coNTraTaNTE fUNdo MUNiciPal dE EdUcaÇÃo
coNTraTada(o) T P da foNSEca alVES EirEli - ME
oBJETo aquisição de utensílios de cozinha, para atender as necessidades 
operacionais e atendimentos com boas práticas de fabricação de alimen-
tos, das escolas da rede de ensino infantil e fundamental, no Município de 
Parauapebas, Estado do Pará
Valor ToTal r$ 79.784,56 (setenta e nove mil, setecentos e oitenta e 
quatro reais e cinquenta e seis centavos)
ViGÊNcia 12 (doze) meses, iniciando a partir da assinatura pelas partes.
daTa da EMiSSÃo 28 de Julho de 2021.

Protocolo: 687427

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PIÇARRA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de PiÇarra-Pa
aViso PreGÃo PreseNciaL

PreGÃo PreseNciaL Nº 9/2021-023
registro de Preço futura e eventual aquisição combustível (gasolina co-
mum), para abastecimento das frotas e em atendimento as unidades ad-
ministrativas deste município. data e abertura dos envelopes: 16/08/2021 
horário: 14:00hs. informações e Editais: Prefeitura Municipal de Piçarra, 
Av. Araguaia s/n Centro ou Site:www.tcm.pa.gov.br - Site: www.picarra.
pa.gov.br e-mail: pmpi.departamentolicitacao@gmail.com
fone: 94 3422-1341

eder raBeLo-Pregoeiro
Protocolo: 687474

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PLACAS

.

PreFeitUra MUNiciPaL de PLacas
eXtratos de terMos aditiVos 

O Fundo Municipal de Educação, CNPJ 28.558.407/0001-58, torna pú-
blico que foi celebrado o Sétimo Termo aditivo ao contrato nº 05.03.2014; 
firmado com a empresa Empreiteira E representação Galvão ltda - cNPJ 
Nº 84.151.570/0001-72. Vigência 20 de junho de 2018 até 17 de dezem-
bro de 2018 em decorrência de Prorrogação do prazo de vigência do con-
trato original, nos termos do art. 65, inciso i, alínea ‘b’ da lei 8.666/93. 
objeto: contratação de Empresa Especializada em construção civil Para 
construção de Quadras Escolares cobertas no Município de Placas, Estado 
do Pará, conforme Termo de compromisso Tc/Pac 206301/2013, com for-
necimento de Mão de obra e Materiais Necessários a completa e Perfeita 
Implantação de Todos os Elementos Definidos.

o FUNdo MUNiciPaL de edUcaÇÃo, cNPJ 28.558.407/0001-58, torna 
público que foi celebrado o oitavo Termo aditivo ao contrato nº 05.03.2014; 
firmado com a empresa Empreiteira e representação Galvão ltda - cNPJ 
Nº 84.151.570/0001-72. Vigência 18/12/2018 até 16/06/2019 em decor-
rência de Prorrogação do prazo de vigência do contrato original, nos ter-
mos do art. 65, inciso i, alínea ‘b’ da lei 8.666/93. objeto: contratação de 
Empresa Especializada Em construção civil Para construção de Quadras 
Escolares cobertas No Município de Placas, Estado do Pará, conforme Ter-
mo de compromisso Tc/Pac 206301/2013, com fornecimento de Mão de 
obra e Materiais Necessários a completa e Perfeita implantação de todos 
os Elementos Definidos.

o FUNdo MUNiciPaL de edUcaÇÃo, cNPJ 28.558.407/0001-58, torna 
público que foi celebrado o Nono Termo aditivo ao contrato nº 05.03.2014; 
firmado com a empresa Empreiteira e representação Galvão ltda - cNPJ 
Nº 84.151.570/0001-72. Vigência 17/06/2019 até 14/12/2019 em decor-
rência de Prorrogação do prazo de vigência do contrato original, nos ter-
mos do art. 65, inciso i, alínea ‘b’ da lei 8.666/93. objeto: contratação de 
Empresa Especializada em construção civil Para construção de Quadras 
Escolares cobertas no Município de Placas, Estado do Pará, conforme Ter-
mo de compromisso Tc/Pac 206301/2013, com fornecimento de Mão de 
obra e Materiais Necessários a completa e Perfeita implantação de todos 
os Elementos Definidos

o FUNdo MUNiciPaL de edUcaÇÃo, cNPJ 28.558.407/0001-58, tor-
na público que foi celebrado o décimo Termo aditivo ao contrato nº 
05.03.2014; firmado com a empresa Empreiteira e representação Galvão 
ltda - cNPJ nº 84.151.570/0001-72. Vigência 15/12/2019 até 12 de junho 
de 2020 em decorrência de Prorrogação do prazo de vigência do contrato 
original, nos termos do art. 65, inciso i, alínea ‘b’ da lei 8.666/93. objeto: 
contratação de Empresa Especializada em construção civil para construção 

de Quadras Escolares cobertas no Município de Placas, Estado no Pará, 
conforme Termo de compromisso Tc/Pac 206301/2013, com fornecimen-
to de Mão de obra e Materiais Necessários a completa e Perfeita implanta-
ção de todos os elementos Definidos.

o FUNdo MUNiciPaL de edUcaÇÃo, cNPJ 28.558.407/0001-58, tor-
na público que foi celebrado o décimo Primeiro Termo aditivo ao contra-
to nº 05.03.2014; firmado com a empresa Empreiteira e representação 
Galvão ltda - cNPJ Nº 84.151.570/0001-72. Vigência 13/06/2020 até 
10/12/2020 em decorrência de Prorrogação do prazo de vigência do con-
trato original, nos termos do art. 65, inciso i, alínea ‘b’ da lei 8.666/93. 
objeto: contratação de Empresa Especializada em construção civil Para 
construção de Quadras Escolares cobertas no Município de Placas, Estado 
do Pará, conforme termo de compromisso Tc/Pac 206301/2013, com for-
necimento de mão de obra e materiais necessários a completa e Perfeita 
Implantação de todos os elementos Definidos

o FUNdo MUNiciPaL de edUcaÇÃo, cNPJ 28.558.407/0001-58, tor-
na público que foi celebrado o décimo segundo Termo aditivo ao contra-
to nº 05.03.2014; firmado com a empresa Empreiteira e representação 
Galvão ltda - cNPJ Nº 84.151.570/0001-72. Vigência 11/12/2020 até 09 
de junho de 2021em decorrência de Prorrogação do prazo de vigência do 
contrato original, nos termos do art. 65, inciso i, alínea ‘b’ da lei 8.666/93. 
objeto: contratação de Empresa Especializada em construção civil Para 
construção de Quadras Escolares cobertas no Município de Placas, Estado 
do Pará, conforme Termo de compromisso Tc/Pac 206301/2013, com for-
necimento de mão de obra e materiais necessários a completa e Perfeita 
Implantação de todos os elementos Definidos

o FUNdo MUNiciPaL de edUcaÇÃo, cNPJ 28.558.407/0001-58, tor-
na público que foi celebrado o décimo terceiro Termo aditivo ao contrato 
nº 05.03.2014; firmado com a empresa Empreiteira e representação Gal-
vão ltda - cNPJ Nº 84.151.570/0001-72. Vigência 10 de Junho de 2021 
até 08 de dezembro de 2021 em decorrência de Prorrogação do prazo 
de vigência do contrato original, nos termos do art. 65, inciso i, alínea 
‘b’ da lei 8.666/93. objeto: contratação de Empresa Especializada Em 
construção civil Para construção de Quadras Escolares cobertas No Muni-
cípio de Placas, Estado do Pará, conforme Termo de compromisso Tc/Pac 
206301/2013, com fornecimento de mão de obra e materiais necessários a 
completa e Perfeita Implantação de todos os elementos Definidos. Marce-
lo Wilton Rodrigues Leal - Secretário de Educação.

eXtratos de coNtratos 
coNtrato Nº 20210180; oriGeM: PreGÃo eLetrÔNico 012/2021 
contratante: fundo Municipal de Saúde cnpj 12.566.342/0001-52con-
tratada (O) Desafio Farma Distribuidora de Medicamentos Eireli, Cnpj 
28.766.510/0001-93,objeto: contratação de empresa do ramo pertinente 
para fornecimento de Medicamentos destinados ao desenvolvimento das 
atividades do fundo Municipal de Saúde. Valor Total: r$ 373.039,00 (tre-
zentos e setenta e três mil, trinta e nove reais); Vigência: 14 de julhode 
2021 a 31 de dezembro de 2021; data da assinatura: 14 de Julho 2021. 
Gilberto Bianor dos Santos Paiva - Secretário Municipal de Saúde.

coNtrato Nº: 20210178; oriGeM: PreGÃo eLetrÔNico 012/2021 
contratante: fundo Municipal de Saúde cnpj 12.566.342/0001-52. con-
tratada (o) Thiago S Souza Eireli cNPJ 24.302.801/0001-70, objeto: con-
tratação de empresa do ramo pertinente para fornecimento de Medicamen-
tos destinados ao desenvolvimento das atividades do fundo Municipal de 
Saúde. Valor Total: r$ r$ 1.721.087,15 (um milhão, setecentos e vinte e 
um mil, oitenta e sete reais e quinze centavos). Vigência: 14/06/2021 a 
31/12/2021; assinatura: 14/06/2021. Gilberto Bianor dos Santos Pai-
va - secretário Municipal de saúde.

aViso adiaMeNto 
toMada de PreÇo nº 002/2021 

a PreFeitUra MUNiciPaL de PLacas, coMUNica aos interessados que 
a ToMada dE PrEÇo nº 0002/2021, tendo como objeto construção do 
Monumento aos Pioneiros No Município de Placas, conforme convênio 
Nº07/2021 firmado com a Sec. de Estado de desenvolvimento Urbano 
e obras Públicas, datado para o dia, 06 de agosto de 2021 será adiado, 
a abertura do mesmo passa a ser dia 16 de agosto de 2021 às 9h, por 
razões técnicos administrativos.Shayane Nayara Farias Kostov - Pre-
goeira Oficial.

Protocolo: 687475

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTARÉM

.

PreFeitUra MUNiciPaL de saNtarÉM
secretaria MUNiciPaL de edUcaÇÃo

aViso de LicitaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico Nº 013/2021 - seMed - 927453

objeto: aquisição de gêneros alimentícios para composição dos cardá-
pios com a finalidade de fornecer alimentação escolar em atendimento 
aos alunos matriculados nos programas, PNaf, aEE, PNai, PNaQ, PNac, 
PNaP, PNaEM e EJa. Edital: 03/08/2021 das 09h às 14h. No endereço ele-
trônico:www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/927453-013-2021 ou 
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www.santarem.pa.gov.br. Entrega das propostas: 03/08/2021 a partir das 
9h no site www.comprasgovernamentais.gov.br. Abertura das propostas: 
13/08/2021 às 09h no site www.comprasgovernamentais.gov.br.

Santarém-Pa, 03 de agosto de 2021.
MarieLe rosa rodriGUes de soUsa

Pregoeira da SEMEd
Protocolo: 687476

PreFeitUra MUNiciPaL de saNtarÉM
secretaria MUNiciPaL de iNFraestrUtUra

Portaria Nº 058/2021/NLcc/seMiNFra
o Secretário Municipal de infraestrutura, do Município de Santarém - Pa, 
decreto 010/2021-GaP/PMS, no uso de suas atribuições legais e em cum-
primento ao disposto no art. 67 da lei 8666/93 e alterações posteriores. 
Resolve: ART. 1º - Fica constituído como fiscal titular de contrato para a 
revitalização e ampliação do complexo de abastecimento Mercadão 2000, 
nesta cidade de Santarém / Pa, o Eng.º Sr.º frank alec feitosa Maia, Téc-
nico de Engenharia, crEa: 1517294410, lotado nesta Secretaria. arT. 2º 
- considerando a necessidade da manutenção e continuidade dos serviços 
de acompanhamento e fiscalização do objeto, sob pena de acarretar pre-
juízos à administração e ao interesse público, tendo em vista que agen-
te público inicialmente investido na função de fiscal poderá, por diversos 
motivos, ter que se ausentar do serviço público ou, eventualmente, ser 
destituído da função. Fica designado como fiscal substituto para o presen-
te o Eng.º Saulo couto Sales, Engenheiro civil - crEa/Pa 151659304-9, 
lotado nesta Secretaria. arT. 3º Esta portaria produz efeito na data de sua 
publicação, revogada as demais disposições em contrário. rEGiSTrE-SE 
E PUBliQUE-SE, dÊ-SE ciÊNcia E cUMPra-SE. - Santarém, 12 de Julho 
de 2021. Daniel Guimarães Simões - Secretário Municipal de Infra-
estrutura.

Protocolo: 687477

PreFeitUra MUNiciPaL de saNtarÉM - seMsa
aViso de sUsPeNsÃo 

PreGÃo eLetrÔNico Nº 022/2021
seMsa - UasG 927446 

objeto contratação de empresa especializada para prestação de serviço de 
manutenção preventiva e corretiva e reposição de peças dos equipamentos 
odontológicos das Unidades Básicas de Saúde, centro de especialidades 
odontológicas e laboratórios de próteses dentárias da Secretaria Municipal 
de Saúde de Santarém/Pa. Motivo do Evento de Suspensão: adequações 
do Termo de referência. data da divulgação do Evento de Suspensão: 
02/08/2021. a nova data da sessão pública será informada através dos 
mesmos meios de divulgação utilizados anteriormente. Gledson Esmilly 
sousa Bentes - Pregoeiro

Protocolo: 687478

PreFeitUra MUNiciPaL de saNtarÉM
secretaria MUNiciPaL de FiNaNÇas
Portaria Nº 037/2021 - seFiN/GaB
Santarém (PA), 27 de julho de 2021

a Secretária Municipal de finanças, no uso de suas atribuições legais, con-
forme decreto nº 001/2021 - GaP/PMS, de 01/01/2021, conferidas pela 
lei orgânica Municipal e em cumprimento às disposições da lei Geral de 
licitações.
rESolVE: art. 1º designar os servidores lÍGia riBEiro GUiMarÃES, ma-
trícula nº 83844, como fiscal Titular e adSoN ParaNaTiNGa dE MElo, 
matrícula nº 52053, como fiscal Substituto, do contrato do Processo admi-
nistrativo nº 2021/017- SEfiN, que tem como objeto a contratação de Em-
presa para realização de Serviços Técnicos Especializados com o objetivo 
de diagnosticar e recuperar créditos no Município de Santarém, por meio 
da Secretaria Municipal de finanças - SEfiN, com atuação em conjunto ou 
isoladamente, com observância da legislação vigente.
art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as 
disposições em contrário. dê-se ciência. cumpra-se. registre-se e Publique-se. 
Gabinete da Secretária Municipal de finanças, em 27 de julho de 2021.

Maria JosiLeNe Lira PiNto

Portaria Nº 033/2021 - seFiN/GaB
Santarém (PA), 27 de julho de 2021

a Secretária Municipal de finanças, no uso de suas atribuições legais, con-
forme decreto nº 001/2021 - GaP/PMS, de 01/01/2021, conferidas pela 
lei orgânica Municipal e em cumprimento às disposições da lei Geral de 
licitações.
rESolVE: art. 1º designar as servidoras lUciNÉia Maria PErEira rÊGo, 
matrícula nº 22209, como fiscal Titular e lirETE SaBiNo Maia, matrícula 
nº 52087, como fiscal Substituto, do contrato do Processo administrativo 
nº 2021/014- SEfiN, que tem como objeto a contratação de empresa 
para prestação de serviço de publicação de atos da administração pública 
e de interesse público no Diário Oficial da União, Diário Oficial do Estado e 
Jornal de Grande circulação no Estado do Pará, para atender a Secretaria 
Municipal de finanças, com atuação em conjunto ou isoladamente, com 
observância da legislação vigente.
art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-
se as disposições em contrário.
dê-se ciência. cumpra-se. registre-se e Publique-se.

Gabinete da Secretária Municipal de finanças, em 27 de julho de 2021. 
Maria JosiLeNe Lira PiNto

Portaria Nº 034/2021 - seFiN/GaB
Santarém (PA), 27 de julho de 2021

a Secretária Municipal de finanças, no uso de suas atribuições legais, con-
forme decreto nº 001/2021 - GaP/PMS, de 01/01/2021, conferidas pela 
lei orgânica Municipal e em cumprimento às disposições da lei Geral de 
licitações.
rESolVE: art. 1º designar os servidores SilaS do carMo TaPaJÓS, ma-
trícula nº 33224, como fiscal Titular e MarcEliNo GEorGE PErEira fEr-
rEira, matrícula nº 5056, como fiscal Substituto do contrato do Processo 
administrativo nº 2021/011 - SEfiN, que tem como objeto contratação de 
empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preven-
tiva e corretiva (carga de gás, limpeza geral e higienização, lubrificação 
de motor ventilador), incluindo troca de peças, aquisição de compressor 
em equipamentos de centrais de ar com capacidade para 7.000 a 60.000 
BTU’s/H, visando atender a Secretaria Municipal de finanças com atuação 
em conjunto ou isoladamente, com observância da legislação vigente.
art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-
se as disposições em contrário.
dê-se ciência. cumpra-se. registre-se e Publique-se.

Gabinete da Secretária Municipal de finanças, em 27 de julho de 2021. 
Maria JosiLeNe Lira PiNto

Protocolo: 687518

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE TERRA SANTA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de terra aLta/Pa
aVisos de LicitaÇÃo 

a Prefeitura Municipal de terra alta/Pa, comunica a quem faça interes-
sar, que realizará licitação, modalidade: Pregão Eletrônico para registro 
de Preço - Tipo Menor Preço por item 005/2021-PMTa, objeto: registro 
de Preços que objetiva a contratação de Empresa para o fornecimen-
to de Material de Expediente, para atender as necessidades da Prefeitura 
Municipal de Terra alta e suas Secretarias e fundos, através da abertura: 
13/08/2021, às 09:30hs. No site www.portaldecompraspublicas.com.br
a Prefeitura Municipal de Terra alta/Pa, comunica a quem faça interessar, 
que realizará licitação, modalidade: Pregão Eletrônico para registro de 
Preço - Tipo Menor Preço por item 006/2021-PMTa, objeto: registro de 
Preços que objetiva a contratação de Empresa para o fornecimento de 
Material de Higiene, limpeza, descartáveis, copa e cozinha, para atender 
as Necessidades da Prefeitura Municipal de Terra alta e suas Secretarias, 
através da abertura: 16/08/2021, às 09:30hs. No site www.portaldecom-
praspublicas.com.br

Protocolo: 687480

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE VITÓRIA DO XINGU

.

eXtrato de coNtrato - 
toMada de PreÇos Nº 2/2021-001-PMVX

Partes: coNTraTaNTE: MUNicÍPio dE ViTÓria do XiNGU (PrEfEiTUra 
MUNiciPal dE ViTÓria do XiNGU) - cNPJ: 34.887.935/0001-53 - coN-
TraTado: G. B. dE aMariZ EirEli - cNPJ 02.841.144/0001-04, contrato 
nº 20210399 com o valor global de r$: 842.343,91; foNTE dE rEcUr-
SoS: 1.007, 4.4.90.51.00; ViGÊNcia: 12 (doze) meses; oBJETo: Presta-
ção de serviços de construção de galerias em tubos de concreto armado 
(Zona rural) no município de Vitória do Xingu-Pa; iNforMaÇÕES: ToMa-
da dE PrEÇoS Nº 2/2021-001-PMVX e coNTraTo adMiNiSTraTiVo Nº. 
20210399 poderão ser acessados na integra no site oficial da Prefeitura 
Municipal de Vitória do Xingu/PA - www.vitoriadoxingu.pa.gov.br. Assinatu-
ra: Vitória do Xingu/Pa, 26/07/2021.

Protocolo: 687485

eXtrato de PriMeiro terMo aditiVo de 
coNtrato adMiNistratiVo Nº. 20200249 
toMada de PreÇos Nº. 2/2020-012-PMVX

Partes: coNTraTaNTE - MUNicÍPio dE ViTÓria do XiNGU (PrEfEiTU-
ra MUNiciPal dE ViTÓria do XiNGU) - cNPJ: 34.887.935/0001-53, con-
trato administrativo nº 20200249; coNTraTada: ENGEloc ENGENHaria 
E locaÇÃo EirEli - cNPJ: 11.222.077/0001-22; oBJETo:  Pavimenta-
ção asfáltica no ramal do água Boa no município de Vitória do Xingu; 
JUSTificaTiVa: Prorrogação de vigência contratual por mais 180 (cento 
e oitenta) dias conforme o art. 57 § 1°, e inciso ii e V da lei federal nº 
8.666/93 e suas alterações; assinatura do Termo aditivo: Vitória do Xingu/
Pa, 04/02/2021.

eXtrato de seGUNdo terMo aditiVo de 
coNtrato adMiNistratiVo Nº. 20200270 
toMada de PreÇos Nº. 2/2020-015-PMVX

Partes: coNTraTaNTE - MUNicÍPio dE ViTÓria do XiNGU (PrEfEi-
TUra MUNiciPal dE ViTÓria do XiNGU) - cNPJ: 34.887.935/0001-53, 
contrato administrativo nº 20200270; coNTraTada: HENriQUES & HEN-
riQUES lTda - cNPJ: 21.035.072/0001-44; oBJETo:  construção da rede 
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de drenagem pluvial do Bairro Nova conquista no município de Vitória do 
Xingu; JUSTificaTiVa: acréscimos de serviços adicionais e valor de r$: 
414.187,07 conforme art. 65, inciso i, alíneas “a” e “b” § 1° e Prorrogação 
de vigência contratual por mais 90 (noventa) dias conforme o art. 57 § 1°, 
e inciso i e iV da lei federal nº 8.666/93 e suas alterações; assinatura do 
Termo aditivo: Vitória do Xingu/Pa, 12/07/2021.

Protocolo: 687487

.

.

eMPresariaL
.

aViso de LicitaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico Nº 8/2021-00007cMP
a cÂMara MUNiciPaL de ParaUaPeBas/Pa 

Torna público que às 09:00 horas do dia 13 de agosto de 2021, realizará 
licitação na modalidade PrEGÃo ElETrÔNico, do tipo MENor PrEÇo, cri-
tério de julgamento por item, cujo objeto é aquisição de livros para atua-
lização e ampliação do acervo da Biblioteca legislativa SÔNia corTÊZ da 
câmara Municipal de Parauapebas, Estado do Pará. o edital e seus anexos, 
encontram-se disponíveis aos interessados para consulta e baixa (downlo-
ad) nos sites www.portaldecompraspublicas.com.br, http://transparencia.
parauapebas.pa.leg.br/transparencia/processoslicitatorios e/ou no site ht-
tps://www.tcm.pa.gov.br/mural-de-licitacoes/, a partir da publicação deste 
aviso. Parauapebas - Pa, 03 de agosto de 2021. Klébio Vitoriano Costa/
Pregoeiro/Portaria 008/2021.

Protocolo: 687056

PreGÃo PreseNciaL Nº001/2021 - cPL
O Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Araguaia e Tocantins 
- CISAT, realizará licitação, oBJETo: registro de preços para eventual 
aquisição de leites especiais e suplementos alimentares com o objetivo 
de atender as necessidades das secretarias municipais de saúde dos mu-
nicípios do ciSaT. ModalidadE: Pregão Presencial. TiPo: menor preço. 
rEcUrSo: repassados pelos municípios mediante contrato de rateio. oB-
TENÇÃo do EdiTal: Na sede do ciSaT no horário de 08:00 às 14:00. EN-
dErEÇo: rodovia Transamazônica, km 2,2 - Bairro Nova Marabá,  Marabá/
Pa, fone: (94)3322-3918/(94)99125-4812 ou pelo e-mail: licitação@cisat.
org.br. aPrESENTaÇÃo dE docUMENToS E aBErTUra daS ProPoSTaS: 
13/08/2021 às 09:00 horas, no endereço supra citado. coNdiÇÃo dE Par-
TiciPaÇÃo: cadastro completo. PrEGoEiro oficial: Hilnah christyane 
costa Neves. Marabá/Pa, 02 de agosto de 2021. ana Paula cavalcante 
Fonseca.Presidente da Comissão Permanente de Licitação.

Protocolo: 687519

A BRAZIL TOWER CESSÃO DE INFRA-ESTRUTURAS, LTDA 
inscrita no cNPJ/Mf sob o nº 14.292.540/0001-09, torna público que re-
cebeu da Secretaria Municipal de Meio ambiente de Jacundá a licença de 
instalação n°002/2021 para atividade de implantação da infraestrutura de 
suporte aos equipamentos de telecomunicações, conforme o processo nº 
010/2021, situado na rUa doS JaSMiNS, loTEaMENTo SaBiá, S/Nº, Qd 
c, lT003, alTo ParaÍSo - JacUNdá/Pa (Jc5).

Protocolo: 687520

riBeiro & Barros coMÉrcio de iMÓVeis sPc Ltda 
cNPJ nº. 40.711.493/0001-92 

Torna público que requereu junto à SEMMa/STM, licença Prévia e licença 
de Instalação, sob processo n°. 593/2021, para a atividade de edificação 
multifamiliar vertical, em Santarém/Pa.

Protocolo: 687492

soares ceraMicos e coNstrUcao Ltda
cNPJ nº. 39.250.768/0001-59 

Torna público que requereu junto à SEMMa, a licença de operação, sob 
processo n° 600/2021, para desenvolver atividade de fabricação de artefa-
tos de cerâmica, em Santarém/Pa.

Protocolo: 687494

e. c. aGUiar coMercio de coMBUstiVeis eireLi
cNPJ nº. 83.582.221/0004-95 

Torna público que requereu junto à SEMMa/STM, a renovação da licença 
de operação nº. 107/2017, sob protocolo n°. 605/2021, para desenvolver 
atividade de comércio varejista de combustíveis para veículos automoto-
res, em Santarém/Pa.

Protocolo: 687495

receBiMeNto da LiceNÇa de oPeraÇÃo
a cLaro s.a.

inscrita no cNPJ: 40.432.544/0241-60 
Torna público que recebeu da Secretaria Municipal de Meio ambiente do 
município de Soure/Pa a licença de operação nº03/2021 com validade até 
17/06/2022 para atividade de Torre de Telecomunicações para Telefonia 
Móvel, conforme o processo nº03/2021, situado na TraVESSa 37 SN, TU-
cUMaNdUBa, SoUrE/Pa (PaSUr02).

Protocolo: 687496

a MB deseNVoLViMeNo iMoBiLiÁrio 
cNPJ: 15.006.343/0001-30 

Torna público que solicitou da SEMMa de Santa Bárbara a lP, li e aSV, 
através do processo n° 043/2021, para a atividade de ParcElaMENTo dE 
loTES coMErciaiS no município de Santa Bárbara do Pará/Pa.

a MB deseNVoLViMeNo iMoBiLiÁrio 
cNPJ: 15.006.343/0001-30 

Torna público que solicitou da SEMMa de Santa Bárbara a lP, li e aSV, 
através do processo n° 044/2021, para a atividade de TErMiNal flUVial 
loGÍSTico no município de Santa Bárbara do Pará/Pa.

Protocolo: 687497

WEST J. DIAS LIMA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS 
cNPJ nº. 36.789.668/0001-07

Torna público que recebeu junto à SEMaS/Pa, a licença de operação n°. 
12837/2021, válida até 14/06/2024, para desenvolver a atividade de transporte 
revendedor retalhista na navegação interior, em Santarém/Pa.

Protocolo: 687498

A BRAZIL TOWER CESSÃO DE INFRA-ESTRUTURAS, LTDA 
Inscrita no CNPJ/MF sob o nº 14.292.540/0001-09 

Torna público que recebeu da Secretaria Municipal de Meio ambiente de ca-
pitão Poço a licença Prévia n°005/2021 para atividade de implantação da 
infraestrutura de suporte aos equipamentos de telecomunicações, conforme 
o processo nº 1818/2021, situado na rUa 06, Qd34, lT31, rESidENcial 
GoiaNia, SaNTo aNTÔNio - caPiTÃo PoÇo/Pa (Pc3).

Protocolo: 687499

A BRAZIL TOWER CESSÃO DE INFRA-ESTRUTURAS, LTDA 
Inscrita no CNPJ/MF sob o nº 14.292.540/0001-09 

Torna público que recebeu da Secretaria Municipal de Meio ambiente de 
capitão Poço a licença Prévia n°004/2021 para atividade de implantação 
da infraestrutura de suporte aos equipamentos de telecomunicações, con-
forme o processo nº 1817/2021, situado na TraV.07 dE SETEMBro, S/Nº, 
SÃo JoÃo - caPiTÃo PoÇo/Pa (Pc4).

Protocolo: 687500

isidro setter 
cPF nº. 605.537.909-00 

Torna público que requereu junto à SEMMa/STM, licença Prévia e licença 
de instalação, sob processo n°. 616/2021, para a atividade de pousada, 
em Santarém/Pa.

Protocolo: 687501

taPaJÓs adMiNistraÇÃo PortUÁria Ltda 
cNPJ nº. 24.010.836/0001-35

Torna público que requereu junto à SEMaS/Pa, a renovação da licença de 
operação nº. 11672/2019, sob protocolo n°. 2021/12931, para desenvol-
ver atividade de instalação portuária para cargas gerais e perigosas, em 
Santarém/Pa.

Protocolo: 687502

taPaJÓs adMiNistraÇÃo PortUÁria Ltda
cNPJ nº. 05.676.902/0001-66 

Torna público que recebeu junto à SEMMa/Santarém, a licença de insta-
lação n°. 19/2021, válida até 27/04/2023, para desenvolver atividade de 
obras de urbanização, em Santarém/Pa.

Protocolo: 687503

taPaJÓs adMiNistraÇÃo PortUÁria Ltda 
cNPJ nº. 05.676.902/0001-66 

Torna público que recebeu junto à SEMaS/Pa, a licença de operação n°. 
12911/2021, válida até 25/08/2021, para desenvolver atividade de insta-
lação portuária para cargas gerais e perigosas, em Santarém/Pa.

Protocolo: 687504

a casaBraNca MiNeraÇÃo Ltda - ePP 
Nome Fantasia ÁGUA VIDA 

Inscrita sob o CNPJ nº 83.382.150/0001-34 
Torna público que solicitou junto a SEcrETaria MUNiciPal dE MEio aM-
BiENTE E TUriSMo - SEMMaT, a renovação da licença de operação - lo 
nº 215/2020, sob o protocolo nº 245/2021.

Protocolo: 687505

a casaBraNca MiNeraÇÃo Ltda - ePP 
Nome Fantasia ÁGUA VIDA 

Inscrita sob o CNPJ nº 83.382.150/0001-34 
Torna público que solicitou junto a SEcrETaria MUNiciPal dE MEio aM-
BiENTE E TUriSMo - SEMMaT, a renovação da licença de operação - lo 
nº 216/2020, sob o protocolo nº 244/2021.

Protocolo: 687506
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aMaZÔNia FLorestaL Ltda 
cNPJ: 04.513.417/0001-09 

Torna público que no dia 26/07/2021 recebeu junto à Secretaria de Estado 
do Meio ambiente e Sustentabilidade - SEMaS, a licença de operação 
N°12819/2021, Protocolo n°2021/0000007190 para a atividade de “Bene-
ficiamento de Madeira”, localizada na Rodovia Transamazônica S/N, Km 01, 
Vila Miritituba, itaituba -Pa.

Protocolo: 687507

B.Z.tt Madeiras iMPortaÇÃo e eXPortaÇÃo 
de Madeiras eireLi

cNPJ Nº 41.645.053/0001-47 
localizada no acesso Vicinal Portel, S/N 1 KM da faixa, Zona rural, Paca-
já-Pa, 68.485-000, torna público que requereu a SEcrETaria dE MEio 
aMBiENTE - SEMMa - PacaJá - Pa, a licença de instalação - li e a licença 
de operação - lo para atividade: desdobro de Madeira em Tora para Pro-
dução de Madeira Serrada e seu Beneficiamento/Secagem, em Pacajá-PA, 
68.485-000.

Protocolo: 687508

PreFeitUra MUNiciPaL de toMÉ-aÇU
decreto Nº 262/2021 - GPMta, de 29 de JULHo de 2021

NoMeia e coNVoca oS caNdidaToS aProVadoS No coNcUrSo PÚ-
Blico Nº 001/2019 da PreFeitUra MUNiciPaL de toMÉ-aÇU Para 
ToMar PoSSE No rESPEcTiVo carGo E da oUTraS ProVidÊNciaS.
o PreFeito MUNiciPaL de toMÉ-aÇU, estado do Pará, no uso de 
suas atribuições que lhe são conferidas pela lei orgânica Municipal, es-
pecificamente o art. 76, inciso XVI e XXXIII, art. 102, inciso II, alínea “a” 
e de acordo com o que dispõe o Edital de concurso Público nº 001/2019 
- Tomé-açu; coNSidEraNdo o que dispõe o Edital do concurso Público 
nº 001/2019, promovido pelo Município de Tomé-açu, através do instituto 
Machado de assis; coNSidEraNdo o decreto n° 24/2019 que homologou 
o resultado final do Concurso Público nº 001/2019, conforme termo de 
recebimento expedido pela comissão Especial do concurso;
coNSidEraNdo a necessidade de dar continuidade nos serviços essen-
ciais prestados por esta administração Pública à coletividade e a necessi-
dade da complementação do quadro de servidores da Prefeitura Municipal 
de Tomé-açu - Pa.
decreta:  art.1º ficam nomeadoS para os respectivos cargos os candi-
datos classificados no concurso público n° 001/2019:
carGo: 144 - aUXiLiar de serViÇos Gerais
colocaÇÃo 169 iNScr 247 NoME criSTiaNo VaZ SiQUEira SiTUaÇÃo 
claSSificado
colocaÇÃo 174 iNScr 5.193 NoME MarcoS MEirElES MENEZES SiTU-
aÇÃo claSSificado
colocaÇÃo 177 iNScr 7.103 NoME MicHEl do carMo SaNToS SiTU-
aÇÃo claSSificado
colocaÇÃo 178 iNScr 8.357 NoME aBENaia lira dE oliVEira SiTUa-
ÇÃo claSSificado
carGo: 145 - coVeiro
colocaÇÃo 07 iNScr 7.841 NoME ElBEr GoNÇalVES TriNdadE SiTU-
aÇÃo claSSificado
carGo: 151 - serVeNte (QUatro Bocas)
colocaÇÃo 19 iNScr 6.161 NoME rEGiNa aMaral da SilVa SiTUaÇÃo 
claSSificado
carGo: 152 - serVeNte (JaMic)
colocaÇÃo 18 iNScr  9.955 NoME Maria do Socorro PEiXoTo da 
coSTa SiTUaÇÃo claSSificado
Art. 2º Os  candidatos nomeados, ficam convocados, no período de 15 dias, 
para apresentar os documentos abaixo relacionados para dar continuidade 
ao processo seguintes da nomeação (posse e exercício) nos termos edi-
talícios, junto a comissão Especial do concurso Público nº 001/2019 que 
receberá os referidos documentos na sala do departamento de recursos 
Humanos da Secretaria Municipal de administração, situado à avenida Três 
Poderes, centro, Tomé-açu, no horário das 08:00h às 12:00h, para pre-
enchimento de vagas no cargo público de provimento efetivo, em regime 
estatutário, da Prefeitura Municipal de Tomé-açu - Pa. Parágrafo único. o 
candidato classificado nomeado deverá apresentar os seguintes documen-
tos: 1 - comprovante de escolaridade original e fotocópia; 2 - certidão de 
nascimento ou casamento original e fotocópia; 3 - Título de Eleitor e cer-
tidão de quitação eleitoral ou comprovante de votação na última eleição, 
original e fotocópia; 4 - cédula de identidade - registro Geral original e 
fotocópia; 5 - cadastro de Pessoa física - cPf original e fotocópia; 6 - do-
cumento de inscrição no PiS/PaSEP (se cadastrado) original e fotocópia; 
7 - 02 fotos 3x4 recentes; 8 - carteira de Trabalho e Previdência Social - 
cTPS original e fotocópia, ou digital; 9 - certidão negativa criminal emitida 
pela Justiça Eleitoral; 10 - atestado de antecedentes criminal expedido 
pela SSP/Pa, original e fotocópia; 11 - declaração de acumulação de cargo 
ou função pública se for o caso, ou certidão de negativa de acumulação de 
cargo público, original e fotocópia; 12 - cópia da última declaração do im-
posto de renda apresentado a receita federal acompanhada do respectivo 
recibo de entrega, ou, no caso de não ser declarante, a apresentação de 
declaração de bens e valores firmada pelo próprio. Art. 3º Na ocasião da 
entrega dos documentos pelo candidato classificado no Concurso Público 
nº 001/2019, a comissão Especial do concurso Público 001/2009 realizará 
o agendamento da inspeção médica e avaliação psicológica sendo entre-
gue ao candidato as respectivas autorizações, onde serão especificadas as 
datas, os locais e os horários de comparecimento. Art. 4º A fim de comple-
mentar o disposto no item 10.6 do Edital do concurso Público nº 001/2019 
- Tomé-Açu, fica discriminado abaixo os exames médicos de apresentação 

obrigatória, pela candidata, quando da realização da inspeção médica: 1 - 
Hemograma completo; 2 - Eletrocardiograma; 3 - coagulograma; 4 - Urina 
EaS; 5 - creatiana, Glicemia em jejum, TGo e TGP; 6 - Tipagem sanguí-
nea e Fator RH; 7 - Raio-X de Tórax PA e Perfil com laudo; 8 - Exame de 
Uréia; art. 5º a Prefeitura Municipal de Tomé-açu, através da comissão 
Especial do concurso Público, adotará todas as providências e coordenará 
as ações que se fizerem necessárias para a realização de que trata este 
decreto. art. 6º os candidatos nomeados deveram tomar posse e entrar 
em exercício em suas atividades no prazo improrrogável de até 30 (trinta) 
dias ininterruptos, contados da data da publicação deste decreto no diário 
Oficial do Estado do Pará, devendo cumprir as exigências editalícias para 
tanto. art. 7º Não atendidos os prazos e requisitos previstos neste decreto 
fica precluso o direito à nomeação do candidato. Art. 8º Este Decreto entra 
em vigor na data de sua publicação. art. 9º revogam-se as disposições 
em contrário.
Palácio do GoVErNo MUNiciPal dE ToMÉ-aÇU (Pa), em 29 de julho de 2021.

JoÃo FraNcisco dos saNtos siLVa
Prefeito Municipal, em exercício.

Protocolo: 687509

GUstaVo saMartaNo carNeiro 
cPF N° 020.421.669-95 

Torna publico que requereu LO à SEMMA para a Lavrar e Beneficiar minério 
de ouro no Garimpo canaã, Município de itaituba, Processo 741/2021.

Protocolo: 687510

FraNKLYN raYK soares Moraes 
cPF N° 026.987.232-97 

Torna publico que requereu LO à SEMMA para a Lavrar e Beneficiar minério 
de ouro no Garimpo Boa Esperança, Mun. de itaituba, Proc. 740/2021.

Protocolo: 687511

estrUtUra NeGÓcios iMoBiLiÁrios Ltda 
cNPJ nº. 13.079.316/0001-62 

Torna público que recebeu junto à SEMaS/Pa, a autorização n°. 4733/2021, 
válida até 21/05/2022, para desenvolver atividade de inventário de fauna 
silvestre, em Santarém/Pa.

Protocolo: 687512

N a s de aLMeida e cia Ltda 
cNPJ nº. 34.285.116/0001-36

Torna público que recebeu junto à SEMaS/Pa, a licença Prévia nº. 
1849/2021, válida até 18/07/2024, e a licença de instalação n°. 
3152/2021, válida até 18/07/2024, para desenvolver atividade de posto 
revendedor de combustíveis, em curuá/Pa.

Protocolo: 687513

e M PiMeNteL eireLi 
cNPJ nº. 27.117.642/0001-21 

Torna público que recebeu junto à SEMaS/Pa, a licença de operação n°. 
12908/2021, válida até 18/07/2026, para desenvolver atividade de trans-
porte de produtos perigosos, em itaituba/Pa.

Protocolo: 687514

seNai - dePartaMeNto reGioNaL do ParÁ
aViso de LicitaÇÃo

coNcorrÊNcia Nº 059/2021 - coM reGistro de PreÇos
o SENai - dEParTaMENTo rEGioNal do Pará, através da comissão cen-
tral de licitação, torna público para conhecimento dos interessados que 
realizará licitação, conforme abaixo:
oBJeto: Aquisição de Materiais Gráficos Para Atendimento ao SENAI-DR/
Pa, conforme Edital e anexo i.
aBertUra: 24 de agosto de 2021.
LOCAL DA ABERTURA: Tv. Quintino Bocaiúva, n° 1588 - bairro de 
Nazaré/Belém do Pará.
HorÁrio da aBertUra: 10:00 Horas (Horário Local).
o edital poderá ser retirado no endereço acima citado, em horário comer-
cial e ainda solicitado pelo e-mail: licitacao@sesipa.org.br e no site da 
fiEPa - http://fiepa.org.br/

Belém (Pa), 03 de agosto de 2021.
NeiLtoN carNeiro do NasciMeNto

coordenador / Pregoeiro.
comissão central de licitação do SESi E SENai

Protocolo: 687515

LioMar soares saMPaio 
comunica que recebeu da Semma/Santa izabel do Pará, as lo’S 081 e 
082/2021 para extração de saibro, em duas áreas localizadas no município 
de Santa izabel do Pará/Pa.

Protocolo: 687516

a eMPresa PoNtes HosPitaLar Ltda 
cNPJ: 63.822.597/0001-70 e i.e: 15.158.683-7 

Torna público que recebeu o alvará de licença de funcionamento da Vigi-
lância Sanitária-SiViSa, nº 0671/21, sob o processo nº 1163/21-dVSdM-
Val:31/03/2022

Protocolo: 687517
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Demonstrações do resultado

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019

(Em Reais)
Nota 2020 2019

Receitas operacionais líquidas
  Receitas contrato de gestão 15 66.210.740     63.590.818     
  Receitas de doação de materiais médicos 15 2.316.174        - 
  Receita de depreciação bens públicos em nosso poder 15 17.639            - 

68.544.553   63.590.818   
Custos operacionais

  Pessoal e encargos 16.1 (30.612.546)    (27.550.768)    
  Serviços profissionais 16.2 (18.856.640)    (18.599.693)    
  Materiais e medicamentos 16.3 (13.416.100)    (10.658.668)    
  Gerais e administrativas 16.4 (7.634.025)     (6.554.511)     
  Depreciação bens públicos em nosso poder (17.639)          -                
  Depreciação (4.030)            (771)              
  Impostos taxas e contribuições (62.666)          (66.480)          
  Outras receitas operacionais 16.5 15.421           93.710           

(70.588.225)  (63.337.181)  

(Déficit) superávit operacional antes do resultado financeiro  (2.043.672)    253.636        

Resultado financeiro, líquido
  Receitas financeiras 14 269.481         210.324         
  Despesas financeiras 14 (34.433)          (28.632)          

235.048         181.692         

(Déficit) superávit do exercício (1.808.624)    435.328        

Ativo Nota 2020 2019

Circulante
Caixa e equivalentes de caixa 4 9.215.634       10.365.745     
Contas a receber - Contrato de gestão 5 4.719.971       5.056.349       
Estoques 6 3.995.063       1.940.481       
Créditos diversos 217.609         66.320           

Total ativo circulante 18.148.277   17.428.895   

Ativo não circulante
Imobilizado próprio 7 17.504           8.969             
Imobilizado - Bens públicos em nosso poder 8 687.915         -                

Total ativo não circulante 705.419        8.969            

Total do ativo 18.853.696   17.437.864   

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019

(Em Reais)

Nota
Patrimônio 

social 

(Déficit)
Superávit  

acumulado

Total do 
patrimônio 

líquido

Saldo em 1º de janeiro de 2019 (não auditado) 856               1.070.742     1.071.598     

Incorporação do superávit do exercício 12 (a) 1.070.742       (1.070.742)      - 
Incorporação do patrimônio de transição contrato de gestão 12 (b) 1.424.944                         -   1.424.944       
Superávit do exercício  - 435.328         435.328         

Saldo em 31 de dezembro de 2019 2.496.542     435.328        2.931.870     

Incorporação do superávit do exercício 12 (a) 435.328         (435.328)                          -   
Déficit do exercício  - (1.808.624)     (1.808.624)     

Saldo em 31 de dezembro de 2020 2.931.870     (1.808.624)    1.123.246     

Passivo Nota 2020 2019

Circulante
Fornecedores 9 3.049.411       2.990.791       
Obrigações trabalhistas 10 6.546.206       5.078.782       
Obrigações tributárias 108.029         87.312           
Outras contas a pagar 11 6.371.673       6.349.109       

Total do passivo circulante 16.075.319   14.505.994   

Passivo não circulante
  Bens públicos em nosso poder 8 687.915         -                
  Obrigações com terceiros 12 967.216         -                

Total do passivo não circulante 1.655.131     -                

Patrimônio líquido 13
Patrimônio social 2.931.870       2.496.542       
(Déficit) superávit acumulado (1.808.624)     435.328         

Total do patrimônio líquido 1.123.246     2.931.870     

Total do passivo e patrimônio líquido 18.853.696   17.437.864   

Demonstrações do resultado abrangente

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019

(Em Reais)

2020 2019

(Déficit) superávit do exercício (1.808.624)    435.328        

  Outros resultados abrangentes  -  - 

Resultado abrangente total do período (1.808.624)    435.328        

Demonstrações dos fluxos de caixa

Exercícios findos em 31 de dezembro 2020 e 2019

(Em Reais)

Nota 2020 2019

Fluxo de caixa das atividades operacionais
(Déficit) superávit do exercício     (1.808.624)         435.328 
Ajustado por :

Depreciação imobilizado 7              4.030                 771 
Receitas de doação de materiais médicos       (2.316.174)  - 
Receita de doação de ativo imobilizado                   -               (2.120)

(Aumento)/redução nos ativos em:
Contas a receber - Contrato de gestão 5           336.378           242.886 
Estoques 6           261.592         (515.537)
Créditos diversos         (151.289)           (66.320)

Aumento/(redução) nos passivos em:
Fornecedores 7             58.620        2.990.791 
Obrigações trabalhistas 9        1.467.424        5.078.782 
Obrigações tributárias             20.717             87.312 
Outras contas a pagar 10             22.564        2.120.616 
Obrigações com terceiros 10           967.216                   -   

Fluxo de caixa líquido (utilizado nas) provenientes das atividades operacionais     (1.137.546)    10.372.509 

Fluxo de caixa de atividades de investimento
Aquisição de ativo imobilizado - Bens públicos em nosso poder 7         (705.554)                   -   
Ativo imobilizado 7           (12.565)             (7.620)

Fluxo de caixa líquido utilizado nas atividades de investimento        (718.119)            (7.620)

Fluxo de caixa de atividades de financiamento
Recebimento de numerário para aquisição de imobilizado/intangível 7           705.554                   -   

Fluxo de caixa líquido proveniente das atividades de financiamento         705.554                   -   

(Redução) aumento líquido em caixa e equivalentes de caixa     (1.150.111)    10.364.889 

Demonstração da (redução) aumento líquido do caixa equivalente de caixa
No início do exercício 4      10.365.745                 856 
No fim do exercício 4        9.215.634      10.365.745 

(Redução) aumento líquido em caixa e equivalentes de caixa     (1.150.111)    10.364.889 

Transações que não envolveram caixa e equivalentes de caixa: 

Atividades de investimento
Doações de ativos imobilizado 7  - (2.120)            
Incorporação do patrimônio de transição do contrato de gestão 12b  -        1.424.944 
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CONTINUAÇÃO ASSOCIAÇÃO DE SAÚDE, ESPORTE, LAZER E CULTURA - ASELC/OSS
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 (EM REAIS)

Notas explicativas às demonstrações contábeis
(Em Reais)

1 Contexto operacional
A Associação de Saúde, Esporte, Lazer e Cultura (“Entidade” ou “ASELC”), é uma pessoa jurídica de direito 
privado constituída sob a forma de associação de caráter Social e Assistencial, com sede na cidade de 
Belém, Estado do Pará, cadastrada no CNPJ sob o Nº 09.055.340/0001-94, constituída em 2006 e 
qualificada como Organização Social de Saúde (OSS) em 11 de junho de 2018 por meio do Decreto do 
Governo do Estado do Pará nº 2.104. 

Em 04 de dezembro de 2018 a ASELC foi homologada vencedora do Processo de Seleção para 
Operacionalização do Hospital Regional Público do Araguaia em Redenção (“HRPA”) por meio do Contrato de 
Gestão n° 005/SESPA/2018 – Processo n° 2018/551030, com vigência de 60 meses, por meio do termo 
inicial na data de 07 de dezembro de 2018 e termino em 06 de dezembro de 2023. 

O Governo do Estado do Pará, através de sua Secretaria de Estado de Saúde-SESPA, instituiu a comissão de 
acompanhamento e fiscalização que acompanha a execução do contrato e a verificação periódica do 
desenvolvimento das atividades e resultados obtidos com a aplicação dos recursos sob gestão da ASELC no 
HRPA. A prestação de contas é apresentada de forma mensal à SESPA e leva em consideração: (i) relação 
dos valores financeiros repassados; (ii) relatório consolidado da produção contratada versus produção 
realizada; e (iii) relatório consolidado do alcance das metas de qualidade (indicadores).

a. COVID 19
A pandemia do novo corona vírus afetou praticamente todos os setores da economia, com paralisação de 
diversas atividades, implementação de medidas de restrição ao fluxo e à concentração de pessoas, redução 
da produção e isolamento social o que fragilizou as economias de forma geral, incluindo quarentena e 
lockdown ao redor do mundo. A Entidade, por operar na área da saúde, foi impactada pelo surto da covid-19 
nos elencados aspectos que seguem, cabendo dizer que não houve, por conta do cenário trazido pela 
pandemia do novo corona vírus, situação de perda de valor de recuperação dos ativos da operação. 

Atendimento assistencial a pacientes e a colaboradores: 
A Entidade ampliou serviços ambulatoriais para atender especificamente casos suspeitos de covid-19, seja 
no diagnóstico, seja no atendimento propriamente dito; 
Foram fornecidos equipamentos específicos de proteção, de acordo com as determinações da Organização 
Mundial da Saúde (OMS) e do Ministério da Saúde, para todos os colaboradores assistenciais, operacionais 
e administrativos. As equipes técnicas das áreas de Segurança do Trabalho e de Medicina Ocupacional 
estiveram à frente dos processos de orientação e monitoramento do uso dos equipamentos de proteção 
individual (EPI); e 
 Todas as ações direcionadas à prevenção da covid-19 foram suportadas por amplo programa de 
comunicação interna e todos os protocolos da área assistencial foram disponibilizados para acesso em 
tempo integral.

Adaptar a capacidade hospitalar em resposta à pandemia com ações de preparação e prontidão, passou a 
ser nosso maior objetivo, reorganizando o atendimento, ampliando leitos de UTI e abastecer-nos com EPI, 
sobretudo máscaras, luva e avental de proteção, que passaram a ser produtos em escassez no mercado ou 
com preços muito a cima do que era praticado.

Operacional:

Diante deste panorama de distanciamento social, uma parcela considerável dos atendimentos eletivos, que 
não se enquadram como urgência ou emergência, foi suspensa, refletindo em uma queda significativa na 
demanda por serviços médicos no período.
 Aumento significativo da demanda por determinados insumos, materiais e/ou
equipamentos, como o que decorreu da pandemia do COVID-19, resultou em escassez de tais insumos e 
materiais, o que gerou aumentos significativos de seus respectivos preços, aumentando, 
consequentemente, os custos com materiais e medicamentos da Entidade. 
 Falta de respiradores nos leitos hospitalares está entre as principais dificuldades enfrentadas na 
pandemia.

Sobretudo ocorreu também impacto nas verbas trabalhistas dos nossos colaboradores, em relação a 
insalubridade que passou de 20% para 40%, majorando nossas obrigações como empregador, bem como 
nos valores dos plantões médicos, devido à escassez do profissional por aumento da demanda no mercado, 
em virtude da expansão de leitos de COVID-19 (principalmente UTI), bem como pela complexidade da 
atividade e risco do profissional. Durante o período de pandemia recebemos doações de EPI e álcool em gel 
de algumas empresas, que foram devidamente contabilizadas.  

Os impactos relacionados a pandemia, os quais possuem certo grau de incerteza quanto à sua duração e 
severidade e que, portanto, não podem ser mensurados com precisão neste
momento, continuarão a ser acompanhados e monitorados pela Entidade.

2 Base de preparação

b. Declaração de conformidade
As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, 
incluindo a ITG 2002 (R1) – Entidade Sem Finalidade de Lucros.

A emissão das demonstrações foi autorizada pela Diretoria Administrativa em 31 de maio de 2021.

c. Base de mensuração
As demonstrações contábeis foram preparadas com base no custo histórico, com exceção dos instrumentos 
financeiros não derivativos mensurados pelo valor justo por meio do resultado.

d. Moeda funcional e moeda de apresentação
Estas demonstrações contábeis estão apresentadas em reais, que é a moeda funcional da Entidade. Todas 
as informações financeiras apresentadas em real, exceto quando indicado de outra forma.

e. Uso de julgamentos e estimativas e premissas
A preparação das demonstrações contábeis de acordo com as normas brasileiras de contabilidade exige 
que a administração faça julgamentos e premissas que afetam a aplicação de políticas contábeis e os 
valores reportados de ativos, passivos, receitas e despesas. Os resultados reais podem divergir dessas 
estimativas.

Estimativas e premissas são revistas de forma contínua. Revisões com relação a estimativas contábeis são 
reconhecidas no exercício em que as estimativas são revisadas e em quaisquer exercícios futuros afetados.

Julgamentos
As informações sobre julgamentos críticos referentes às políticas contábeis adotadas que apresentam 
efeitos sobre os valores reconhecidos nas demonstrações contábeis. A Entidade para o exercício findo de 31 
de dezembro de 2020, não possui nenhuma transação contábil na qual foram aplicadas julgamento quanto 
a sua contabilização. 
   
Estimativas e premissas 
As informações sobre as incertezas relacionadas a premissas e estimativas em 31 de dezembro de 2020 
que possuem um risco significativo de resultar em um ajuste material nos saldos contábeis de ativos e 
passivos no próximo ano fiscal estão incluídas na seguintes notas explicativas:

· Nota explicativa nº 13 - Provisão para contingências.

3 Principais políticas contábeis 
As políticas contábeis descritas em detalhes abaixo foram aplicadas de maneira consistente a todos os 
exercícios apresentados nessas demonstrações contábeis.

a. Caixa e equivalentes a caixa
Os equivalentes de caixa são mantidos com a finalidade de atender a compromissos de caixa de curto 
prazo e não para investimento ou outros fins. A Entidade considera equivalentes de caixa uma aplicação 
financeira de conversibilidade imediata em um montante conhecido de caixa e estando sujeita a um 
insignificante risco de mudança de valor. Por conseguinte, um investimento, normalmente, qualifica-se 
como equivalente de caixa quando tem vencimento de curto prazo, por exemplo, três meses ou menos, a 
contar da data da contratação. 

b. Contas a receber - Contrato de Gestão
As contas a receber sobre a parcela mensal definida conforme Contrato de Gestão Estadual, são 
registradas de acordo com seu período de competência.

c. Estoques
Os estoques são mensurados pelo menor valor entre o custo e o valor realizável líquido. Os estoques 
estão relacionados, principalmente, a medicamentos para serem utilizados junto aos pacientes 
atendidos. O custo dos estoques é baseado no princípio de custo médio e inclui gastos incorridos na 
aquisição e outros custos incorridos para trazê-los às suas localizações e condições existentes. Os 
estoques recebidos em doação, ou seja, sem contraprestações, são mensurados pelo seu valor justo, 
mensuração efetuada pela administração baseada no último preço de aquisição dos itens recebidos 
como doação. Os valores de estoques contabilizados não excedem os valores de mercado.

A Entidade avalia periodicamente a composição e giro dos seus estoques a fim de identificar quebras dos 
processos produtivos, divergências de estoques e existência de itens obsoletos e de baixo giro. Os 
fatores de risco são gerenciados à medida das realizações dos inventários realizados ao longo do 
exercício, e em relação à obsolescência, a partir da avaliação quanto ao giro de estoques e também data 
de vencimento, caso seja identificado algum fator de risco a provisão de itens obsoletos é reconhecida 
em contrapartida ao resultado do exercício.

d. Imobilizado - ASELC

(i) Reconhecimento e mensuração
Itens do imobilizado são mensurados pelo custo histórico de aquisição, deduzido de depreciação 
acumulada. O custo inclui gastos que são diretamente atribuíveis à aquisição de um ativo.

Os itens adquiridos com verba própria da Entidade e/ou  recebidos como doação de terceiros, os quais 
são utilizados nas atividades operacionais do hospital, poderão, de acordo com a aprovação da 
administração, ser doados e incorporar o patrimônio do Hospital e por consequência o da Secretária 
Estadual de Saúde do Pará – SESPA. 

(ii) Depreciação
A depreciação é calculada sobre o valor depreciável, que é o custo de um ativo, ou outro valor substituto 
do custo, deduzido do valor residual. A depreciação é reconhecida no resultado baseando-se no método 
linear com relação às vidas úteis estimadas de cada parte de um item do imobilizado.

As vidas úteis estimadas para o exercício corrente e comparativo são as seguintes:

Equipamentos de processamento de dados        5 anos
Móveis e máquinas                                          5 anos

Os métodos de depreciação, as vidas úteis e os valores residuais são revistos a cada encerramento de 
exercício financeiro e eventuais ajustes são reconhecidos como mudança de estimativas contábeis.

e. Imobilizado – Bens públicos em nosso poder

(i) Reconhecimento e mensuração
Itens do imobilizado são mensurados pelo custo histórico de aquisição, deduzido de depreciação 
acumulada. O custo inclui gastos que são diretamente atribuíveis à aquisição de um ativo.

A Organização Social de Saúde (OSS) deve usufruir apenas do direito de uso dos bens. A escrituração 
contábil de custos e depreciação está a cargo da Secretaria do Estado de Saúde do Pará (SESPA).

Os itens do ativo imobilizado da Entidade são bens reversíveis, vinculados à prestação dos serviços 
utilizados pela Entidade, necessários à prestação do serviço público, que deverão reverter ao poder 
concedente quando do término da concessão, a menos que tenham sido naturalmente substituídos por 
outros, em decorrência da evolução tecnológica ou de outros fatores específicos. No passivo, a 
contrapartida dos bens foi registrada na rubrica de “bens públicos em nosso poder”, de acordo termo de 
permissão de uso emitido pela Secretária do Estado de Saúde do Pará (SESPA).

Os equipamentos, instrumentos e quaisquer bens permanentes, que porventura venham a ser 
adquiridos com recursos oriundos do contrato de gestão, serão incorporados ao patrimônio do Estado do 
Pará, devendo a Entidade entregar a Secretaria de Saúde do Estado do Pará SESPA, documentação 
necessária ao processo de regularização da incorporação dos referidos bens.

f. Instrumentos financeiros
A Entidade classifica seus ativos financeiros sob as seguintes categorias: mensurados ao custo 
amortizado, mensurados ao valor justo por meio do resultado e mensurados ao valor justo por meio de 
outros resultados abrangentes. A classificação de seus ativos financeiros é feita no reconhecimento 
inicial e de acordo com a finalidade para a qual foram adquiridos. Em 31 de dezembro de 2020 e 2019, a 
Entidade não possuía ativos financeiros classificados na categoria de  mensurados ao valor justo por 
meio do resultado e mensurados ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes.

A Entidade classifica seus passivos financeiros mensurados ao custo amortizado. A classificação 
depende da finalidade para a qual os passivos financeiros foram assumidos. Os passivos financeiros são 
reconhecidos inicialmente pelo valor justo acrescido de quaisquer custos de transação atribuíveis. Após 
o reconhecimento inicial, esses passivos financeiros são medidos pelo custo amortizado através do 
método da taxa efetiva dos juros. Durante os exercícios de 2020 e 2019, a Entidade não contratou 
operações com instrumentos financeiros derivativos.
Os principais ativos financeiros reconhecidos pela Entidade: caixa e equivalentes de caixa, e contas a 
receber. Os principais passivos financeiros reconhecidos pela Entidade são: fornecedores e outras 
contas a pagar.

Instrumentos financeiros derivativos
Não houve operações com instrumentos financeiros derivativos durante o exercício de 2020 e 2019.

g. Redução ao valor recuperável (impairment) 

Ativos financeiros (incluindo recebíveis)
Um ativo financeiro não mensurado pelo valor justo por meio do resultado é avaliado a cada data de 
apresentação para apurar se há evidência objetiva de que tenha ocorrido perda no seu valor 
recuperável. Um ativo tem perda no seu valor recuperável se uma evidência objetiva indica que um 
evento de perda ocorreu após o reconhecimento inicial do ativo, e que aquele evento de perda teve um 
efeito negativo nos fluxos de caixa futuros projetados que podem ser estimados de uma maneira 
confiável.

A Administração da Entidade não identificou qualquer evidência que justificasse a necessidade de 
provisão.

h. Benefícios a empregados
A Entidade não mantém planos de pensão, previdência privada ou outro plano de aposentadoria para os 
empregados e dirigentes, e também não mantém plano de benefícios a dirigentes e empregados na 
forma de planos de bônus ou de participações.

i. Provisões
Provisões são reconhecidas quando a Entidade tem uma obrigação presente (legal ou não formalizada) 
em consequência de um evento passado, é provável que benefícios econômicos sejam requeridos para 
liquidar a obrigação e uma estimativa confiável do valor da obrigação possa ser feita. Quando a Entidade 
espera que o valor de uma provisão seja reembolsado, em todo ou em parte, por exemplo, por força de 
um contrato de seguro, o reembolso é reconhecido como um ativo separado, mas apenas quando o 
reembolso for praticamente certo. A despesa relativa a qualquer provisão é apresentada na 
demonstração do resultado, líquida de qualquer reembolso.

j. Patrimônio líquido
Representa o patrimônio inicial da Entidade, acrescido ou reduzido dos superávits/déficits apurados 
anualmente desde a data de sua constituição e são empregados integralmente nos objetivos sociais da 
Entidade. 
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k. Reconhecimento da receita

(i) Contratos de Gestão
O reconhecimento das receitas e despesas é efetuado em conformidade com o regime contábil de 
competência de exercício. A receita é reconhecida quando existe evidência convincente de que (i) os riscos e 
benefícios mais significativos referente ao cumprimento das atividades definidas no contrato de gestão são 
devidamente executas, (ii) for provável que os benefícios econômicos financeiros fluirão para a Entidade, (iii) 
os custos associados podem ser estimada de maneira confiável, e (iv) o valor da receita operacional possa 
ser mensurado de maneira confiável.

A receita de prestações de serviços é reconhecida de acordo com a competência no qual o serviço é prestado 
e pelo valor determinado por meio do Contrato de Gestão firmado com a Secretaria de Estado de Saúde do 
Pará (SESPA).

(ii) Receitas - Contratos de locação
A Entidade dentro do curso normal das operações do contrato de gestão, explora a locação de espaços dentro 
do unidade hospital para terceiros. A receita de locações é reconhecida pro rata temporis em função da 
vigência do contrato de locação.

(iii)Receitas de depreciação de “Bens públicos em nosso poder"
Em atendimento a Resolução do Conselho Federal de Contabilidade n° 1.409/12 (ITG 2002 (R1)), NBC TG 07 
– Subvenção e Assistência Governamentais, bem como o cumprimento ao Contrato de Gestão, a Entidade 
reconhece a depreciação dos ativos, que serão devolvidos à Secretaria quando do término do Contrato de 
Gestão, na demonstração de resultado do exercício, nas despesas operacionais, em contrapartida as 
receitas operacionais do Contrato de Gestão.

(iv) Receitas com trabalhos voluntários
As receitas com trabalhos voluntários, quando existentes, são mensuradas ao seu valor justo levando-se em 
consideração os montantes que a Entidade haveria de pagar caso contratasse estes serviços em mercado 
similar. As receitas com trabalhos voluntários são reconhecidas no resultado do período como receita no 
grupo de receitas operacionais em contrapartida nas despesas, a Entidade adota o critério de competência, 
por valor justo em atendimento ao item 19 da ITG 2002 (R1). Em 31 de dezembro de 2020 e 2019 não 
ocorreram trabalhos voluntários na Entidade.

l. Receitas financeiras e despesas financeiras 
As receitas financeiras abrangem receitas de juros e aplicações financeiras. A receita de juros é reconhecida 
no resultado através do método dos juros efetivos. As despesas financeiras abrangem despesas com juros e 
despesas bancárias.

m. Apuração do resultado
O reconhecimento das receitas e despesas é efetuado em conformidade com o regime contábil de 
competência do período. A receita de serviços prestados é reconhecida no resultado em função da sua 
realização. Uma receita não é reconhecida se há uma incerteza significativa na sua realização.

n. Gerenciamento de risco financeiro
A Entidade apresenta exposição aos seguintes riscos advindos do uso de instrumentos financeiros:

· Risco de liquidez
· Risco de mercado

A Entidade apresenta informações sobre a exposição de cada um dos riscos supramencionados, os objetivos 
da Entidade, políticas e processos para manutenção e gerenciamento de risco na nota explicativa nº 16.

Estrutura do gerenciamento de risco
As políticas de gerenciamento de risco da Entidade são estabelecidas para identificar e analisar os riscos 
enfrentados, para definir limites. As políticas e sistemas de gerenciamento de riscos são revisados 
frequentemente para refletir mudanças nas condições de mercado e nas atividades da Entidade.

o. Novas normas e interpretações ainda não efetivas
As seguintes normas alteradas e interpretações não deverão ter um impacto significativo nas demonstrações 
contábeis da Entidade:

· Concessões de aluguel relacionadas à COVID-19 (alteração ao CPC 06);
· Imobilizado: Receitas antes do uso pretendido (alterações ao CPC 27);
· Referência à Estrutura Conceitual (Alterações ao CPC 15); e
· Classificação do Passivo em Circulante ou Não Circulante (Alterações ao CPC 26/IAS 1).

4 Caixa e equivalentes de caixa

 
A Entidade mantém os recursos disponíveis aplicados em títulos de renda fixa Certificado de Depósito 
Bancário (CDB), enquanto não reinvestido em atividades ligadas ao seu objeto social. O rendimento médio 
para o exercício de 2020 foi de 105% do CDI a.a. (2019 de 105% do CDI% a.a.).

5 Contas a receber - Contrato de gestão

Refere-se ao repasse dos recursos vinculados ao contrato de gestão firmado com a Secretaria de Estado do 
Pará - SESPA para a operacionalização nas atividades e serviços do Hospital Regional Público do Araguaia - 
HRPA. A análise de vencimentos dessas contas a receber está apresentada a seguir:

Aging list das contas a receber  

(a) A administração não constituiu provisão para perda de crédito esperada, pois o montante em aberto foi 
devidamente recebido no início de 2021.

(b) A Entidade firmou em 06 de maio de 2020, junto à SESPA o 1º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão Nº 
05/2018, necessários à aquisição de equipamentos relacionados nos autos do processo n° 2019/572888 
para o Hospital Regional Público do Araguaia, até a presente data o recurso não foi recebido, o valor foi 
registrado em contra partida ao passivo circulante em Obrigações com terceiros. A administração espera que 
o recurso seja recebido no primeiro semestre de 2021.

6 Estoques

A Entidade avaliou seus estoques existentes em 31 de dezembro de 2020 e 2019 e concluiu não ser 
necessário a constituição de provisão para obsolescência dos estoques e/ou estoques de baixo giro.

7 Imobilizado
 

(a) As doações de patrimônio referentes a equipamentos (Bens) foram realizadas por pessoas 
físicas.

(b) As aquisições de imobilizado utilizaram os recursos do CEP – Centro de Ensino e Pesquisa. O CEP do 
Hospital Regional Público do Araguaia tem a missão de gerar e disseminar o conhecimento, qualificar 
novos profissionais e prover um ambiente que favoreça a atração e a retenção de talentos para o 
hospital. Seus recurso são provenientes de convênio com instituições de ensino, para concessão de 
estágios.

8 Imobilizado - Bens públicos em nosso poder

(a) Em 09 de outubro de 2020, foi recebido da Secretaria de Saúde do Estado do Pará (SESPA), 
equipamentos médicos por meio do termo de responsabilidade Nº 138, esses bens foram 
contabilizados no ativo não circulante em Imobilizado - Bens públicos em nosso poder em contra 
partida no passivo não circulante em  Bens em nosso poder. 

Os valores de depreciação pela utilização desses bens são reconhecidos como despesa no resultado do 
exercício, bem como em respectivo valor reconhecido como receita de depreciação em contra partida a 
conta de bens públicos em nosso poder.

Os valores desses ativos estão demonstrados ao valor de custo, deduzido da depreciação, que 
concomitantemente representa o valor do ativo imobilizado do Contrato de Gestão, registrados no ativo 
não circulante. 

9 Fornecedores

(a) O aumento de valor de serviços terceirizados contratados, devido a ampliação da quantidade de 
leitos novos no total de 18, para atendimento de UTI COVID-19, e ainda pelo fato da majoração do valor 
dos plantões médicos durante a Pandemia, tais valores foram considerados tendo como referência de 
preço o TAG 001/2020/TCM-PA de 04 de maio de 2020. 

10 Obrigações trabalhistas

(a) As obrigações trabalhistas tiveram aumento em relação ao ano de 2019 tanto em decorrência do 
aumento de colaboradores devido a atendimentos de paciente COVID, impacto nas verbas trabalhistas 
dos nossos colaboradores como por exemplo a insalubridade que passou de 20% para 40%, majorando 
nossas obrigações como empregador

11 Outras contas a pagar

(a) Em 06 de dezembro de 2018, visto a proximidade entre a homologação do resultado da OSS 
(Organização Social de Saúde) vencedora, transição de Governo do Estado, e manutenção da prestação 
de Serviço Público do hospital objeto do contrato de gestão, foi emitido o ofício Nº 135/2018-
GTCAGHMR/SESPA que estabeleceu período de até 60 dias para transição. A partir deste oficio foi 
celebrado um Termo de Parceria com a antiga OSS administradora, para o referido período de transição, 
com prazo final em 06 de fevereiro de 2019. 

Durante o período visto ausência de tempo hábil para que a ASELC assumisse integralmente a 
operacionalização e execução das ações e serviços de saúde do HRPA sem a interrupção dos serviços 
essenciais de saúde, de acordo com o ofício Nº 135/2018-GTCAGHMR/SESPA, o IDESMA (antiga OSS) 

    2020   2019 
 
Caixa – fundo fixo   5.412  923 
Bancos conta movimento   1.707.254  230.515 
Aplicações financeiras   7.502.968  10.134.307 
       

    9.215.634  10.365.745 

 

    2020   2019 
          
Contas a receber - custeio    3.752.755  5.056.349 
Contas a receber - investimento    967.216  - 
     
  4.719.971  5.056.349 

 

  2020   2019 
Vencidos       
A té  30 d ias (a) 3 .752 .755  5 .056 .349 
A té  270 d ias (b) 967 .216  - 
    
 4 .719 .971  5 .056 .349 
     

 

 2020          2019 
    

Materiais médico hospitalar 1.860.791  849.355 
Medicamentos 1.324.838  650.471 
Almoxarifado 506.801  213.522 
Material de engenharia clínica 196.371  144.505 
Estoques gerais 106.262  82.628 
    

 3.995.063  1.940.481 
 

     Equipamentos     
  Móveis e   processamento     
  máquinas   de dados   Total 
Custo       
Saldo em 31 de dezembro de 2018 (não auditado) -  -  - 
 
Doações patrimônio (a) 

 
2.120 

  
- 

  
2.120 

Aquisição patrimonial (CEP) (b) 5.170  2.450  7.620 
Saldo em 31 de dezembro de 2019 7.290  2.450  9.740 
       
Aquisição patrimonial (CEP) (b) 10.567  1.998  12.565 
Saldo em 31 de dezembro de 2020 17.857  4.448  22.305       
Depreciação      
      
Saldo em 31 de dezembro de 2018 (não auditado) -  -  -       
Depreciação e amortização no período (608)  (163)  (771) 
Saldo em 31 de dezembro de 2019 (608)  (163)  (771) 
       
Depreciação e amortização no período (3.307)  (723)  (4.030) 
      
Saldo em 31 de dezembro de 2020 (3.915)  (886)  (4.801)       
Valor contábil      
Em 31 de dezembro de 2019 6.682  2.287  8.969 
Em 31 de dezembro de 2020 13.942  3.562  17.504 

 

 Equipamentos 
  médico 
  hospitalar 
Custo   
Saldo em 31 de dezembro de 2019 - 
   
Aquisição patrimonial (a) 705.554 
Saldo em 31 de dezembro de 2020 705.554   
Depreciação  
Saldo em 31 de dezembro de 2018 (não auditado) -   
Saldo em 31 de dezembro de 2019 - 
   
Depreciação e amortização no período (17.639) 
Saldo em 31 de dezembro de 2020 (17.639)   
Valor contábil  
Em 31 de dezembro de 2019 - 
Em 31 de dezembro de 2020 687.915 

 

   2020  2019 
        
Materiais e medicamentos   875.136  1.055.869 
Serviços terceirizados contratados (a)   2.174.275  1.934.922 
       
    3.049.411  2.990.791 

 

  2020  2019 
       
Salários e ordenados a pagar 1.558.598  1.247.339 
Provisão para 13º salário, férias e encargos sociais (a) 4.987.608  3.831.443 
    
 6.546.206  5.078.782 

     
 

   2020   2019 
          
Transição Gestão HRPA (a)  6.244.394  6.244.394 
Concessionárias de água e energia elétrica    113.992  88.549 
Demais contas a pagar    13.287  16.166 
       
    6.371.673  6.349.109 
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ficou responsável pelo processo de compra de materiais e medicamentos, custos médicos e pagamentos de 
salários inerentes as operações do HRPA, visando o não desabastecimento e a continuidade dos serviços, 
até o prazo final do Termo de parceria, os custos citados anteriormente foram pagos pelo IDESMA os quais 
deverão ser ressarcidos pela ASELC, que protocolou oficio junto a SESPA solicitando a transferência de 
recursos recebidos como verba de custeio no Contrato de Gestão n° 005/SESPA/2018, para quitação das 
obrigações, e aguarda a definição do Poder Concedente. Não houve nenhum fato novo e/ou alteração 
quanto ao protocolo de solicitação por parte do Poder Concedente durante o ano de 2020.

12 Obrigações com terceiros 
O saldo de R$ 967.216 refere-se ao valor do 1º termo aditivo ao contrato de gestão 05/2018/SESPA para 
aquisição de equipamentos, publicado no diário oficial do estado em 06 de maio de 2020, até a presente 
data o recurso não foi recebido, o valor foi registrado em contra partida ao ativo circulante em contas a 
receber – contrato de gestão. A administração espera que o recurso seja recebido no primeiro semestre de 
2021.

13 Contingências 

A Entidade, no curso normal de suas atividades, está sujeita a processos judiciais de natureza tributária, 
trabalhista e cível. A Administração, apoiada na opinião de seus assessores legais e, quando aplicável, 
fundamentada em pareceres específicos emitidos por especialistas na mesma data, avalia a expectativa do 
desfecho dos processos em andamento e determina a necessidade ou não da constituição de provisão para 
contingências. 

A Entidade não possuía nenhuma contingência com risco de perda provável nos exercícios findos de 31 de 
dezembro de 2020 e 2019.

Riscos avaliados como perdas possíveis
A Entidade não possuía nenhuma contingência com risco de perda possível nos exercícios findos de 31 
de dezembro de 2020 e 2019.

14 Patrimônio líquido

a. Patrimônio social
O patrimônio social da Entidade é empregado integralmente nos seus objetivos sociais e formado pelos 
superávits e déficits dos exercícios sociais. 

b. Em 31 dezembro de 2020, o patrimônio social da Entidade passou a ser R$ 2.931.099, decorrente da 
incorporação do superávit acumulado de 2019 no valor de R$ 434.577.

c. Remuneração da Administração
A Entidade não distribui parcelas de patrimônio ou renda a qualquer título, e aplicam integralmente no País 
os recursos destinados à manutenção de suas atividades.
O pessoal-chave da Administração inclui os Conselheiros de Administração e Diretores Executivos. A 
remuneração total de 2020 foi de R$ 1.344 e (R$ 1.277 em 2019).
 
15 Receitas operacionais líquidas

(a) A entidade firmou com o Governo do Estado do Pará, contrato de Gestão n° 005/SESPA/2018 – Processo 
n° 2018/551030, com vigência do de 60 meses, com data inicial de 07 de dezembro de 2018 e termino em 
06 de dezembro de 2023, para operacionalização das atividades e serviços do Hospital Regional Público do 
Araguaia – HRPA.
A remuneração do contrato de gestão e operacionalização é definida de acordo com suas características de 
atendimento, com um orçamento de custeio pré-fixado, com base na estrutura física e na produção de 
serviços definidas como metas contratuais quantitativas e qualitativas. Não há redução ou glosa do repasse 
da verba do contrato de gestão.

A Entidade firmou em 06 de maio de 2020, junto à SESPA o 2° Termo Aditivo, no montante total de R$ 
4.870.320, como recurso adicional ao contrato de gestão e será repassado mensalmente R$ 405.860, de 05 
de maio de 2020 a 04 de maio de 2021, que serão utilizados principalmente para o custeio de aluguel de 
equipamentos relacionados nos autos do processo n° 2019/572888 para o Hospital Regional Público do 
Araguaia.

(b) Em 2020 devido a pandemia do COVID 19 houve doações relevantes de materiais médicos, 
principalmente de materiais de proteção (luvas, óculos e máscaras) e medicamentos. Os estoques 
recebidos em doação, ou seja, sem contraprestações, são mensurados pelo seu valor justo, mensuração 
efetuada pela administração baseada no último preço de aquisição dos itens recebidos como doação. O 
valor foi registrado em contra partida ao ativo circulante em estoques..

© A Entidade, em atendimento a Resolução do Conselho Federal de Contabilidade n° 1.409/12 (ITG 2002 
(R1)), em cumprimento ao Contrato de Gestão, reconhece a depreciação dos ativos, que serão devolvidos à 
Secretaria quando do término do Contrato de Gestão, na demonstração de resultado do exercício, nas 
despesas operacionais, em contrapartida as receitas operacionais do Contrato de Gestão.

16 Custos operacionais

16.1Pessoal e encargos

16.2 Serviços profissionais

(a) Valores relativos aos atendimentos por médicos contratados, apurados pelo custo dos serviços 
prestados nos atendimentos aos pacientes não pagantes (internações e ambulatório), custos de operação 
do atendimento SUS e custos indiretos associados aos projetos de atendimento, O aumento de valor de 
serviços terceirizados contratados, devido a ampliação da quantidade de leitos novos no total de 18, para 
atendimento de UTI COVID-19, e ainda pelo fato da majoração do valor dos plantões médicos durante a 
Pandemia, tais valores foram considerados tendo como referência de preço o TAG 001/2020/TCM-PA de 04 
de maio de 2020. 

(b) Os montantes são relacionados aos prestadores de serviços terceirizados, para o desempenho de 
atividades ligadas ao atendimento médico, tais como: serviços de análise e diagnóstico, locação temporária 
de equipamentos, e demais serviços.

16.3 Materiais e medicamentos

(a) Aumento significativo da demanda por determinados insumos, materiais e medicamentos, em 
principal os itens relacionados ao tratamento e combate da pandemia do COVID-19, resultou em 
escassez de tais insumos e materiais, o que gerou aumentos significativos de seus respectivos preços, 
aumentando, consequentemente, os custos com materiais e medicamentos da Entidade. 

16.4 Gerais e administrativas

16.5 Outras receitas operacionais

 

(a) Refere-se as doações das Secretarias Municipais de Redenção e Rio Maria, fornecedores e 
pessoas físicas, que realizam doação de materiais e equipamentos de uso no hospital. As doações 
recebidas pela Entidade são reconhecidas no resultado do exercício de acordo o mês de competência 
do recebimento, os valores recebidos por doações e empenhados no recurso o qual foi destinado em 
beneficio ao hospital.

15 Tributos e contribuições (renúncia fiscal)

Na condição de Entidade sem fins lucrativos, aplicam-se a Entidade determinados benefícios fiscais 
estabelecidos em legislação ordinária.

O art. 15 da Lei nº 9.532/97 prevê isenção do Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição 
Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) às associações civis, sem fins lucrativos, observados os seguintes 
requisitos:

(a) Não remunerar, por qualquer forma, seus dirigentes pelos serviços prestados;

(b) Aplicar integralmente seus recursos na manutenção e desenvolvimento dos seus objetivos 
sociais;

© Manter escrituração completa de suas receitas e despesas em livros revestidos das formalidades 
que assegurem a respectiva exatidão;

(d) Conservar em boa ordem, pelo prazo de cinco anos, contado da data da emissão, os 
documentos que comprovem a origem de suas receitas e a efetivação de suas despesas, bem assim 
a realização de quaisquer outros atos ou operações que venham a modificar sua situação 
patrimonial;

(e) Apresentar, anualmente, Declaração de Rendimentos, em conformidade com o disposto em ato 
da Secretaria da Receita Federal; e 

(f) Não apresentar superávit em suas contas ou, caso o apresente em determinado exercício, 
destinar referido resultado, integralmente, à manutenção e ao desenvolvimento dos seus objetivos 
sociais.

A isenção não abrange os rendimentos e ganhos de capital auferidos em aplicações financeiras de 
renda fixa ou de renda variável.

16 Instrumentos financeiros

A Entidade opera apenas com instrumentos financeiros não derivativos que incluem aplicações 
financeiras, caixa e equivalentes de caixa, e contas a receber, assim como contas a pagar, cujos 
valores são representativos aos respectivos valores de mercado.

Estimativa do valor justo
Os valores contábeis constantes no balanço patrimonial, quando comparados com os valores que 
poderiam ser obtidos na sua negociação em um mercado ativo ou, na ausência destes, com o valor 
presente líquido ajustado com base na taxa vigente de juros no mercado. Durante os exercícios de 
2020 e 2019 a Entidade não efetuou operações com derivativos.

Instrumentos financeiros “não derivativos”
Todos os ativos financeiros “não derivativos” (incluindo os ativos designados pelo valor justo por meio do 
resultado) são reconhecidos inicialmente na data da negociação na qual a Entidade se torna uma das 
partes das disposições contratuais do instrumento. 

O CPC 48 - Instrumentos Financeiros: Reconhecimento e mensuração estabelece uma hierarquia de três 
níveis para o valor justo, a qual prioriza as informações quando da mensuração do valor justo pela 
Entidade, para maximizar o uso de informações observáveis e minimizar o uso de informações não 
observáveis. O CPC 48 descreve os três níveis de informações que devem ser utilizadas mensuração ao 
valor justo:

Nível 1 - Preços negociados (sem ajustes) em mercados ativos para ativos idênticos ou passivos;

Nível 2 - Outras informações disponíveis, exceto aquelas do Nível 1, onde os preços cotados (não 
ajustados) são para ativos e passivos similares, em mercados não ativos, ou outras informações que 
estão disponíveis e que podem ser utilizadas de forma indireta (derivados dos preços);

Nível 3 - Informações indisponíveis em função de pequena ou nenhuma atividade de mercado e que são 
significantes para definição do valor justo dos ativos e passivos.

O processo de mensuração do valor justo dos instrumentos financeiros da Entidade está classificado 
como Nível 2.

    2020   2019 
         
Receita Contrato de gestão - Estadual (a)    66.210.740  63.590.818 
Receitas de doação de materiais médicos (b)  2.316.174  - 
Receita de depreciação bens públicos em nosso poder (c)   17.639  - 
     
   68.544.553  63.590.818 

 

 2020    
 

2019 
1         

Salários e ordenados 18.076.329  16.192.415 
Férias, 13° salário, encargos sociais, e rescisão trabalhistas 5.881.966  5.226.401 
Encargos sociais 6.649.881  6.119.952 
Benefícios sociais á funcionários  4.370  12.000 

2   30.612.546  27.550.768 
 

    2020    2019  
          
Honorários médicos (a)   17.911.301  17.772.226 
Serviços técnicos contratados (b)   945.339  827.467 
       
    18.856.640  18.599.693 

 

   2020    2019  
          
Drogas e medicamentos (a)   4.662.275  3.424.598 
Materiais uso do paciente (a)   4.503.521  2.361.781 
Custos gerais de materiais hospitalares   2.138.773  2.768.420 
Gêneros alimentícios   669.768  665.534 
Materiais de limpeza e descartáveis   598.977  486.617 
OPME - Órtese, prótese e materiais especiais   842.786  951.718 
       
    13.416.100  10.658.668 

 

 2020   2019     
Despesas manutenção 2.089.384    1.785.689  
Serviços terceirizados 1.895.992    1.953.579  
Despesas fixas – energia e telefone 1.264.738    1.148.415  
Despesas com informática 1.057.872       747.765  
Despesa administrativas 929.465       445.907  
Despesas com viagens e hospedagens 94.088       110.109  
Locação de veículos 120.536       145.144  
Locação de bens imóveis  87.204         47.457  
Outros custos -  82.015 
Outras despesas 94.746         88.431  
     
 7.634.025     

6.554.511  
    

 

   2020    
 

2019 
 
Doação de associados     -  308 
Receita de espaço - locação lanchonete   10.260  11.794 
Convênio de estágios   5.161  15.477 
Doações recebidas de terceiros (a)   -  66.131 
       
    15.421  93.710 
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Em função das características e forma de operação bem como a posição patrimonial e financeira em 31 de 
dezembro de 2020, a Entidade está sujeita aos fatores de:

Risco de liquidez

Risco de liquidez é o risco em que a Entidade irá encontrar dificuldades em cumprir com as obrigações 
associadas com seus passivos financeiros que são liquidados com pagamentos à vista ou com outro ativo 
financeiro. A abordagem da Entidade na administração de liquidez é de garantir, o máximo possível, que 
sempre tenha liquidez suficiente para cumprir com suas obrigações ao vencerem, sob condições normais e 
de estresse, sem causar perdas inaceitáveis ou com risco de prejudicar a reputação da Entidade.

Risco de mercado

Risco de mercado é o risco que alterações nos preços de mercado, tais como as taxas de juros têm nos 
ganhos da Entidade, no valor de suas participações em instrumentos financeiros. Essas oscilações de preços 
e taxas podem provocar alterações nas receitas e nos custos da Entidade. O objetivo do gerenciamento de 
risco de mercado é gerenciar e controlar as exposições a riscos de mercados, dentro de parâmetros 
aceitáveis, e ao mesmo tempo otimizar o retorno.

Com relação às taxas de juros, visando à mitigação deste tipo de risco, a Entidade centraliza seus 
investimentos em aplicações financeiras de liquidez, com bancos públicos em títulos de baixo risco como 
CDB.

17 Avais, fianças e garantias

A Entidade não prestou garantias ou participou de quaisquer transações como interveniente garantidora 
durante os exercícios de 2020 e 2019.

18 Eventos subsequentes

Em 13 de novembro de 2020 a Entidade participou do processo de chamamento público para 
operacionalização dos serviços de saúde do Hospital Regional Público de Castanhal - HRPC, o qual logrou-se 
vencedora em 05 de janeiro de 2021, assinando contrato de Gestão 001/2021/SESPA em 25 de janeiro de 
2021, com vigência de 12 meses, podendo ser renovado por mais 60 meses, com valor global de R$ 
143.655.597. A tipologia do Hospital é de média e alta complexidade, com ênfase em oncologia, 
atendimento em neurocirurgia, cirurgia geral e ortopedia, todavia em virtude da Pandemia do COVID-19. O 
Governo do estado poucos dias após a assinatura do referido contrato de gestão, determinou emergencial e 
temporariamente que o atendimento do hospital passasse a ser 100% COVID-19.

* * *

Clebson Carlos Gomes Vasconcelos
Presidente 

Carmen Lúcia Parente Anaisse 
Contadora

CRC PA 008315-O/

RELATORIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES

Aos Associados e Administradores da

Associação de Saúde, Esporte, Lazer e Cultura
Belém-PA

Opinião

Examinamos as demonstrações contábeis da Associação de Saúde, Esporte, Lazer e Cultura (“Entidade”), 

que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2020 e as respectivas demonstrações do 

resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o 

exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, compreendendo as políticas 

contábeis significativas e outras informações elucidativas.

Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os 

aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Associação de Saúde, Esporte, Lazer e Cultura em 

31 de dezembro de 2020, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo 

nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

Base para opinião

Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas 

responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada 

“Responsabilidades dos auditores pela auditoria das demonstrações contábeis”. Somos independentes em 

relação a Entidade, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional 

do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com 

as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria 

obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.

CONTINUAÇÃO ASSOCIAÇÃO DE SAÚDE, ESPORTE, LAZER E CULTURA - ASELC/OSS
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 (EM REAIS)

  2020   2019  
           

  Saldo  Valor   Saldo  Valor  
  contábil  justo   contábil  justo  

Descrição  Classificação       

Caixa e equivalentes de caixa  Ativos financeiros não-mensurados ao 
valor justo  9.215.634  9.215.634   10.365.745  10.365.745  

Contas a receber - Contrato de 
gestão  

Passivos financeiros  não mensurados ao 
valor justo   4.719.971  4.719.971   5.056.349  5.056.349  

Fornecedores  Passivos financeiros  não mensurados ao 
valor justo   3.047.411  3.047.411   2.990.791  2.990.791  

Outras contas a pagar  Passivos financeiros  não mensurados ao 
valor justo   6.371.673  6.371.673   6.349.109  6.349.109  

 

Responsabilidades da administração 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.

Responsabilidades dos auditores 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.

– Obtemos 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 Entidade.

– 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 Entidade 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 a administração 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.

Belém, 31 de maio de 2021

KPMG Auditores Independentes

CRC PA-000742/F

Raniery Borges Marques

Contador CRC 1SP217700/O-3

Protocolo: 687491
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2020 2019
ATIVO  R$ 15.526.784,16  R$ 15.264.333,57 
ATIVO CIRCULANTE  R$ 840.806,03  R$ 578.355,44 
DISPONIVEL  R$ 563.863,36  R$ 369.221,93 
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA   R$ 563.863,36  R$ 369.221,93 
DIREITOS REALIZÁVEIS A C/P  R$ 276.942,67  R$ 209.133,51 
RENDAS A RECEBER  R$ 259.620,10  R$ 191.479,12 
TRIBUTOS E CONTR. A RECUPERAR  R$ 17.322,57  R$ 17.654,39 
ATIVO NÃO CIRCULANTE  R$ 14.685.978,13  R$ 14.685.978,13 
IMOBILIZADO  R$ 14.685.978,13  R$ 14.685.978,13 
IMOBILIZAÇÃO PRÓPRIA  R$ 14.685.978,13  R$ 14.685.978,13 
PASSIVO  R$ 15.526.784,16  R$ 15.264.333,57 
PASSIVO CIRCULANTE  R$ 576.508,46  R$ 370.926,77 
OBRIGAÇÕES TRAB/SOCIAIS E TRIB  R$ 27.392,53  R$ 16.719,94 
OUTRAS CONTAS A PAGAR  R$ 549.115,93  R$ 354.206,83 
PATRIMÔNIO LÍQUIDO  R$ 14.950.275,70  R$ 14.893.406,80 
CAPITAL SOCIAL  R$ 7.387.459,00  R$ 7.387.459,00 
RESERVAS  R$ 2.305.729,29  R$ 2.248.860,39 
AJ. DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL  R$ 5.257.087,41  R$ 5.257.087,41 

OML EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A - CNPJ(MF) - 19.881.161/0001-60 NIRE: 15300019737
 BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

 DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 
CAPITAL 
 SOCIAL 

INTEGRALIZADO

RESERVAS DE  
CAPITAL RESERVA LEGAL RESERVAS DE  

LUCROS

LUCROS  OU  
PREJUÍZOS 

ACUMULADOS

AJUSTE DE AV PAT E 
OUTROS RESULTADOS 

ABRANGENTE
PATRIMÔNIO LÍQUIDO 

SALDOS INICIAIS - 31/12/2018  R$ 7.387.459,00  R$ 157.883,53  R$ 141.578,78  R$ 1.893.548,96  R$ 0,00  R$ 5.258.999,84  R$ 14.839.470,11 
DIVIDENDOS/LUCROS DISTRIBUÍDOS  R$ -  R$ -  R$ -  R$ -  R$ (1.060.291,08)  R$ -  R$ (1.060.291,08)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO  R$ -  R$ -  R$ -  R$ -  R$ 1.116.140,20  R$ -  R$ 1.116.140,20 
CONSTITUIÇÃO DE RESERVAS  R$ -  R$ -  R$ 55.849,12  R$ -  R$ (55.849,12)  R$ -  R$ - 
AJUSTE A VALOR JUSTO  R$ -  R$ -  R$ -  R$ -  R$ -  R$ (1.912,43)  R$ (1.912,43)
SALDOS FINAIS - 31/12/2019  R$ 7.387.459,00  R$ 157.883,53  R$ 197.427,90  R$ 1.893.548,96  R$ 0,00  R$ 5.257.087,41  R$ 14.893.406,80 
DIVIDENDOS/LUCROS DISTRIBUÍDOS  R$ -  R$ -  R$ -  R$ -  R$ (1.080.509,10)  R$ -  R$ (1.080.509,10)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO  R$ -  R$ -  R$ -  R$ -  R$ 1.137.378,00  R$ -  R$ 1.137.378,00 
RESERVA LEGAL  R$ -  R$ -  R$ 56.868,90  R$ -  R$ (56.868,90)  R$ -  R$ - 
SALDOS FINAIS - 31/12/2020  R$ 7.387.459,00  R$ 157.883,53  R$ 254.296,80  R$ 1.893.548,96  R$ (0,00)  R$ 5.257.087,41  R$ 14.950.275,70 

FLUXO DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020
 FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS: 2020 2019
 LUCRO LÍQUIDO ANTES DA CSLL E IRPJ  R$ 1.263.206,21  R$ 1.240.418,19 
 AJUSTES POR: 
 AJUSTE A VALOR JUSTO  R$ -  R$ (1.912,43)

 R$ 1.263.206,21  R$ 1.238.505,76 
 AUMENTO/DIMINUIÇÃO DE CLIENTES  R$ (68.140,98)  R$ - 
 AUMENTO/DIMINUIÇÃO DE TRIBUTOS A RECUPERAR  R$ 331,82  R$ 212,12 
 AUMENTO/DIMINUIÇÃO DE FORNECEDORES  R$ -  R$ (2.364,00)
 AUMENTO/DIMINUIÇÃO DE OBRIG. TRABALHISTAS E SOCIAIS  R$ 54,00  R$ - 
 AUMENTO/DIMINUIÇÃO DE OBRIG. TRIBUTÁRIAS  R$ 2.860,10  R$ 135,59 
 CAIXA PROVENIENTES DAS OPERAÇÕES  R$ 1.198.311,15  R$ 1.236.489,47 
 IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PAGOS  R$ (118.069,72)  R$ (121.515,86)
 (=)  CAIXA LÍQ. PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS  R$ 1.080.241,43  R$ 1.114.973,61 
 FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO: 
 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS  R$ -  R$ 40.000,00 
 DIVIDENDOS PAGOS  R$ (885.600,00)  R$ (948.123,80)
 (=)  CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS  R$ (885.600,00)  R$ (908.123,80)
 AUMENTO LÍQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA  R$ 194.641,43  R$ 206.849,81 
 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INICIO DO PERÍODO  R$ 369.221,93  R$ 162.372,12 
 CAIXA A EQUIVALENTES DE CAIXA NO FINAL DO PERÍODO  R$ 563.863,36  R$ 369.221,93 

 DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 
2020 2019

RECEITAS BRUTA  R$ 1.352.566,72  R$ 1.320.820,09 
(-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS  R$ (49.368,69)  R$ (48.209,93)
RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL                           R$ 1.303.198,03  R$ 1.272.610,16 
DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS                            R$ (47.842,48)  R$ (43.659,92)
DESPESAS OPER. ADMINISTRATIVAS                 R$ (47.553,72)  R$ (43.209,93)
DESPESAS OPER. TRIB.                     R$ (288,76)  R$ (449,99)
RESULTADO ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO                            R$ 1.255.355,55  R$ 1.228.950,24 
RECEITAS FINANCEIRAS  R$ 7.850,66  R$ 11.467,95 
DESPESAS FINANCEIRAS  R$ -  R$ - 
RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTES DA CSLL E IRPJ        R$ 1.263.206,21  R$ 1.240.418,19 
PROVISAO P/ CSLL E IRPJ  R$ (125.828,21)  R$ (124.277,99)
LUCRO OU PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO  R$ 1.137.378,00  R$ 1.116.140,20 

NOTAS EXPLICATIVAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020
1 Contexto operacional - A OML EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES 
S.A., é uma sociedade por ações, de capital fechado, com sede situada na 
cidade de Belém, estado Pará, e tem como objeto social a administração, 
venda, compra e locação de bens imóveis e móveis próprios; holding de 
instituições não-inanceiras; e participação em outras sociedades como 
acionista, sócia ou consorciada. A sociedade iniciou suas atividades no 
Brasil em outubro de 2013. Em setembro de 2016, houve a transformação 
da sociedade simples limitada em sociedade por ações. 2 Resumo das 
principais políticas contábeis - As principais políticas contábeis apli-
cadas na preparação destas demonstrações inanceiras estão deinidas 
abaixo. Essas políticas foram aplicadas de modo consistente nos exercí-
cios apresentados, salvo quando indicado de outra forma. 2.1. Base de 
preparação - As demonstrações inanceiras da sociedade foram prepa-
radas conforme as práticas contábeis adotadas no Brasil, e evidenciam as 
informações relevantes das demonstrações inanceiras, e somente elas, 
as quais estão consistentes com as utilizadas pela administração na sua 
gestão. A preparação de demonstrações inanceiras requer o uso de certas 
estimativas contábeis críticas e também o exercício de julgamento por 
parte da administração da sociedade no processo de aplicação das polí-
ticas contábeis da sociedade. A sociedade não possuía outros resultados 
abrangentes. Desta forma, a demonstração do resultado abrangente não 
está sendo apresentada. 2.2 Moeda funcional e moeda de apresenta-
ção - Os itens incluídos nas demonstrações inanceiras são mensurados 
usando a moeda do principal ambiente econômico no qual a Sociedade 
atua (“a moeda funcional”). As demonstrações inanceiras estão apre-
sentadas em reais, que é a moeda funcional da Sociedade e, também, a 
sua moeda de apresentação. 2.3 Caixa e equivalentes de caixa - Os 
equivalentes de caixa são mantidos com a inalidade de atender a com-

promissos de caixa de curto prazo e não para investimento ou outros ins. 
A sociedade considera equivalentes de caixa uma aplicação inanceira de 
liquidez imediata em um montante conhecido de caixa e estando sujeita a 
um insigniicante risco de mudança de valor. Por conseguinte, um investi-
mento, normalmente, se qualiica como equivalente de caixa quando tem 
vencimento de curto prazo, por exemplo, três meses ou menos, a contar 
da data da contratação, e quando não há risco de redução signiicativa 
em seu valor de liquidação se realizado antes do prazo de vencimento. 
2.4 Contas a receber - As contas a receber de clientes são inicialmen-
te reconhecidas pelo valor da transação. 2.5 Imobilizado - Registro do 
bem atualizado de acordo com o Laudo de Avaliação, emitido em 2014. 
2.6 Fornecedores - As contas a pagar aos fornecedores são reconhe-
cidas pelo custo histórico. 2.7 Capital social - As ações do capital são 
classiicadas no patrimônio líquido. 2.8 Distribuição de lucros - A dis-
tribuição de lucros a pagar para os acionistas da Sociedade é reconhecida 
como passivo nas demonstrações inanceiras. 2.9 Reconhecimento de 
receita - A receita é reconhecida de acordo com Contrato de Locação de 
Imóveis. 2.10 Tributos - 2.10.1 Tributos sobre serviços - As receitas 
estão sujeitas aos seguintes impostos e contribuições pelas seguintes alí-
quotas básicas:
• Programa de Integração Social (PIS) - 0,65%;
• Contribuição para Financiamento da Seguridade Social (COFINS) - 3,0%;
Esses encargos são apresentados como deduções da receita na demons-
tração do resultado. 2.10.2 Imposto de renda e contribuição social 
- A tributação sobre a renda compreende o Imposto de Renda de Pessoa 
Jurídica (“IRPJ”) e a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (“CSLL”), 
sendo calculada no regime do lucro presumido, segundo as alíquotas apli-
cáveis na legislação em vigor: 15% sobre o lucro presumido (32%) e 10% 
adicionais sobre o que exceder R$ 240.000,00 em lucro presumido por 
ano, somente no caso do IRPJ, e 9% sobre o lucro presumido no caso da 
CSLL. As despesas de imposto de renda e contribuição social do período 
compreendem os impostos corrente. Os impostos sobre a renda são reco-
nhecidos na demonstração do resultado. 2.11 Instrumentos inancei-
ros - A empresa não realizou operações com derivativos no exercício indo 
em 31 de dezembro de 2020. 2.12 Eventos Subsequentes - As medidas 
adotadas para o enfrentamento da pandemia causada pelo Coronavírus 
2019 (COVID-19), trará atraso nas entregas dos serviços contratados a 
serem entregues e nos recebimentos almejados.  Com isso, todos estão 
se ajustando a essas medidas, entretanto não há um horizonte temporal 
para a duração delas. Assim, o Plano de Trabalho previsto para 2021 po-
derá ser prejudicado e, consequentemente deverá ser reformulado, haja 
vista que essa nova realidade não permitirá a consecução dos objetivos e 
metas ali delineadas.

LUIZ OLAVO VIANNA MATTOS - PRESIDENTE 
RG 1381246/ SSP-PA - CPF (MF) Nº 482.770.882-72. 

MARIA DO SOCORRO CARDOSO QUARESMA - CONTADORA
CRC/PA 008272/O-6 - CPF (MF) Nº 157.953.062-15
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